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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 27 februari 2018

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Frédéric Petit, mevrouw Anne Sobrie, mevrouw Katleen D’Haese, de heer Geert Schellens, 
mevrouw Leen van Aken; provincieraadsleden.

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat op 2 februari 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Joris Van den Cruijce van 17 januari 2018 met betrekking tot het PRUP te Asse.

Op 13 februari 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van mevrouw Ann De 
Martelaer van 23 januari 2018 met betrekking tot de lokalen van De Wijnpers.

Op 16 februari 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 29 januari 2018 met betrekking tot de subsidies aan Amnesty International en de Liga voor de 
rechten van de mens.

Op 19 februari 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 17 januari 2018 met betrekking tot fietstellingen.

Op 20 februari 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van mevrouw Ann De 
Martelaer van 23 januari 2018 met betrekking tot de zandgroeven Roelants.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 6 t.e.m. 15 bij hem werden ingediend. 

Op 20 februari 2018 werd amendement nr. 13/1 ingediend door de heer Roel Anciaux, namens de 
raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer en mobiliteit.

Op 27 februari 2018 werd amendement nr. 15/1 ingediend door mevrouw Sonia Van Laere, namens 
de N-VA-fractie. 
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Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 23 januari 2018 
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 werden geen mondelinge vragen ingediend voor de provincieraad van 27 februari 2018.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 6.
Technische aanpassing meerjarenplanning en budget 2018.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, benadrukt dat men in de commissie de reden van deze technische 
aanpassing heeft uitgelegd. Op vraag van mevrouw Van den Eede werden ook mails bezorgd om de 
context te schetsen. 

Gedeputeerde Swinnen legt uit dat een aangepast budget voorligt, omdat, in de meerjarenplanning, 
een stuk van een vermoedelijk overschot van 2018 op 2019 werd gezet. Dit mag niet en moet 
toegevoegd worden aan 2018. Men kan dit met voldoende middelen motiveren. Wat voorligt, is de 
intrekking van het vorige, goedgekeurde budget en de goedkeuring van het nieuwe budget met de 
aanpassing. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede uit haar ontevredenheid in verband met de twee commissies 
financiën die plaatsvonden. Ze vindt het een zeer pijnlijke zaak dat twee keer de kosten moesten 
gedragen worden van een commissievergadering door een vormfout, namelijk een uitnodiging die niet 
doorgestuurd was. 
Ze zag van in de verte aankomen dat die tweede commissie een zeer korte commissie zou zijn. Er 
stond immers enkel het punt van die budgetaanpassing meerjarenplanning geagendeerd. Ze vraagt 
aan de voorzitter waarom hij niet heeft opgeroepen tot een e-commissie, zoals eerder in de 
provincieraad werd afgesproken. Aangezien het over een zeer korte commissie ging,  te meer omdat 
de andere zaken al besproken waren in de commissie van 30 januari, meent zij dat dit hier gepast 
was.

De voorzitter antwoordt dat de eerste raadscommissie niet rechtsgeldig is samengekomen, omdat een 
aantal mensen geen uitnodiging heeft gekregen en ook niet naar de vergadering is gekomen. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede gaat hiermee akkoord, maar vindt dat de tweede commissie 
als een e-commissie had moeten opgeroepen zijn. Ze vraagt wat er als verantwoording geldt om een 
e-commissie samen te roepen in de toekomst. Ze vindt dat alle argumenten hiervoor uitgeput zijn. 

De voorzitter ontkent dit. Er was niet alleen het nieuwe agendapunt, dat inderdaad een technisch 
agendapunt was. Voor de mensen die de eerste vergadering niet hadden meegemaakt, was er een 
hele reeks van punten, die toelichting vereisten. Het ging dus niet over één agendapunt. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede antwoordt dat de realiteit leerde dat deze commissie 8 minuten 
geduurd heeft. Ze vraagt of het echt nodig was om daarvoor een commissie samen te roepen. 
Volgens haar kon dit perfect via een e-commissie. De mensen hadden hun opmerkingen immers 
gemaakt. Zij heeft vastgesteld dat er vanuit de meerderheid geen vragen meer zijn gesteld, noch over 
de voorgaande dossiers, noch over het dossier van de meerjarenplanning en het budget, dat moet 
aangepast worden naar aanleiding van de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
(ABB). Ze vindt dit een spijtige zaak. 

De voorzitter benadrukt dat hij alle fractieleiders (van de meerderheid en de oppositie) heeft 
aangeschreven met het voorstel dat hij in dat verband wilde doen en dat hij hierop reactie gevraagd 
heeft. Hij benadrukt dat iedereen gereageerd heeft, behalve mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede repliceert dat weinig rekening wordt gehouden met de 
oppositie. Zij meent dat op het voorstel van de e-commissie niet zou zijn ingegaan, indien zij dat 
voorstel toen gedaan zou hebben.

De voorzitter antwoordt dat men dit nu nooit zal weten. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede antwoordt dat men nog zal zien hoe vaak een e-commissie zal 
georganiseerd zal worden in de toekomst. 

De voorzitter benadrukt dat de opmerking van mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede genoteerd 
wordt. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede komt terug op het punt zelf. Ze citeert de woorden van de 
repliek van haar fractie in december 2017:

“Vorig jaar begon onze tussenkomst nog met een positieve opmerking omtrent de correcte cijfers in de tabel M2, 
de tabel over de staat van het financieel evenwicht. Onze hoop van toen dat het in 2016 bij een eenmalige 
opsmuk van de juiste cijfers zou blijven, moeten we nu spijtig genoeg als zeer naïef bestempelen.
Niettegenstaande het gecumuleerde resultaat van 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, 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… 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.”

Ze herhaalt dat ook hier niet naar hen geluisterd werd. Bijgevolg is er nu de mail van het ABB. Daarin 
staat duidelijk dat men, mits verantwoording, wel kan aanvaarden dat een aangepaste raming 
opgemaakt wordt voor boekjaar 2017, maar niet voor de toekomstige jaren, namelijk 2018 en de 
daarop volgende jaren. Vandaag wordt aan de provincieraad gevraagd om die 5 miljoen van 2018 
naar 2017 door te schuiven. Maar ook daar moet staan ‘mits een verantwoording’. Deze heeft de 
provincieraad niet gekregen. 

Ze verwijst ook naar het document dat ze opvroeg en dat ontbrak in de commissie. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft nog een mail van vroeger in verband met deze situatie 
opgediept:

“Voor het resultaat van het boekjaar 2017, opgenomen in de kolom 2018, is dat misschien nog 
aanvaardbaar, mits men kan aantonen, op basis van een inschatting van de boekingen, dat het 
resultaat in 2017 beter zal zijn dan gebudgetteerd.”

Ze stelt dat de provincieraad hierover echter niet de minste verantwoording kreeg. Die 5 miljoen euro 
werd enkel in een andere kolom gezet. Maar er is geen enkele verantwoording waardoor de 
provincieraad kan aanvaarden dat er 10 miljoen euro over zal zijn op de rekening van 2017, die nog 
niet is afgesloten. De provincie voldoet hier niet.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, geeft hiervoor het woord aan de financieel beheerder van de 
provincie Vlaams-Brabant. 

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, legt uit dat men volop bezig is met de afsluiting en de 
verwerking van de jaarrekening 2017. Op basis van de resultaten die men nu heeft, blijkt dat men 
meer dan die 10 miljoen euro als resultaat zal hebben op deze jaarrekening. Men zit ongeveer aan 
11,5 miljoen euro. Vandaar dat die 10 miljoen euro kan ingeschreven worden in 2018. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil de financieel verantwoordelijke graag geloven. Veertig jaar 
ervaring en positie in de politiek leerden haar echter bewijzen op papier te vragen. Ze wijst erop dat 
ook het ABB dat zo vraagt. ‘Mits verantwoording’ betekent niet iets komen vermelden, het betekent 
een verantwoording op papier voorleggen. Aangezien de jaarrekening er nog niet is, wenst zij die 
verantwoording op papier. 

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, legt uit dat men op papier, bij het sterretje bij M2, heeft 
vermeld dat de voorlopige rekeningcijfers van 2017 dat bedrag toelaten. Het ABB heeft via digitale 
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rapportering, die zij van de provincie krijgt, zicht op de cijfers. Zij krijgen dus die verantwoording op het 
moment dat de provincie dat doorstuurt. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat het de raadsleden zijn die dit moeten 
goedkeuren. En men kan maar een beslissing nemen op basis van de noodzakelijke verantwoording. 

De heer Laeremans vraagt of dit punt uitgesteld kan worden en of dit kan toegevoegd worden, 
eventueel bij wijze van amendement. Aangezien men de gegevens heeft, moet dat kunnen. 

De voorzitter bevestigt dat men dit aan de financieel beheerder zal vragen. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, en mevrouw Eynatten merken op dat het niet gemakkelijk is om 
dingen uit de tabellen bij elkaar te zetten op een manier die nog leesbaar is. Maar men zal zien wat 
mogelijk is. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede beklemtoont dat ze geen genoegen zal nemen met een 
verklaring dat er 10 miljoen euro over zal zijn op de definitieve jaarrekening 2017. Het moet een 
verantwoording zijn waarop de provincieraad haar oordeel kan baseren.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herhaalt dat men, tegen het einde van de vergadering, een aantal 
cijfers uit de voorbereiding van de jaarrekening van 2017 bij elkaar zal zetten. Ze benadrukt echter 
haar vertrouwen in de financieel verantwoordelijke. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede bevestigt dit vertrouwen, maar wenst bewijzen op papier. 

De voorzitter stelt, na deze tussenkomst, vast dat een elektronische raadpleging voor deze commissie 
uiteindelijk niet had volstaan.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede repliceert dat een e-commissie had volstaan, aangezien men 
toen die documenten nog niet had. 

De voorzitter antwoordt dat er ook toen wel nog een verantwoording nodig was voor die 10 miljoen. 

De heer Dunon wenst te weten of men reeds op het moment dat men het budget goedkeurde in 
december 2017, met verantwoording op papier kon zeggen dat men ongeveer 11,5 miljoen euro op 
overschot zou hebben. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, benadrukt dat de financieel verantwoordelijke dat kan zeggen 
omdat zij door jaren ervaring een grote expertise heeft. 

De heer Dunon vraagt of daar ook bewijzen van kunnen gegeven worden. Hij vindt dat er nogal 
inventief aan budgettering gedaan werd. Hij merkt op dat dit niet de eerste keer is en dat zelfs in 
officiële documenten gezegd wordt dat op een inventieve manier budgetten worden opgesteld. 
Er is echter een grens aan bepaalde inventiviteit. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vindt dat nogal vergaand. Ze heeft liever een budget (en een 
vooruitzicht) waarin nog ruimte is. Bij tekorten moeten immers jaar per jaar leningen verhoogd worden. 
De werkwijze van de provincie is omgekeerd. Wat financiële verantwoordelijkheid betreft, meent zij dat 
de provincie op een zuinige, zuivere lijn zit. 

De voorzitter stelt voor om de verdere bespreking en de stemming over voorstel 6 even tussen 
haakjes te zetten en verder te gaan met het volgende voorstel, in afwachting van de schriftelijke 
motivering. 
Verder in de vergadering komt mevrouw Eynatten hierop terug met het volgende antwoord:

Mevrouw  Eynatten, financieel beheerder, geeft uitleg bij de tabel met de vergelijking van de 
voorlopige rekeningcijfers van budgetcijfers en de eindcijfers van 2017. De rechterzijde bevat de 
eindbudgetcijfers van 2017 (inclusief de interne kredietaanpassing die in december goedgekeurd is en 
die nog ter kennisname naar de provincieraad komt). De linkerzijde bevat de voorlopige 
rekeningcijfers: afgeronde bedragen met een aantal nog af te werken boekingen. Links  onderaan 
staat het verschil tussen de beide eindtotalen, waaruit blijkt dat er  zo’n 11,5  miljoen euro meer 
budgettair resultaat zal zijn dan voorzien in het eindbudget.
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede meent dat het antwoord op de eerste vraag is gegeven 
(namelijk hoe het komt dat er verwarring is tussen de verschillende cijfers, het gaat dus een interne 
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kredietaanpassing). Als  deze interne kredietaanpassing geen effect hebben op investeringen, 
kloppen de cijfers dan wel?

Mevrouw  Eynatten, financieel beheerder, licht toe dat bij de investeringen de cijfers van het 
eindbudget zijn overgenomen, daar het overschot van de investeringen automatisch overgedragen 
wordt naar het volgend jaar. Hiervan bestaat  geen positief of negatief resultaat in het budgettair 
resultaat. Om hier  abstractie van te maken, werden de cijfers overgenomen. De overdracht van de 
investeringssaldi is nog niet zichtbaar omdat daar geen resultaat van komt in het budgettair resultaat.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt het tijdstip toch wat ongelukkig: dit soort cijfers vraagt 
een uitgebreidere studie. Bovendien zijn bij ‘andere’ de posten A en B omgewisseld (normaal heb je 
eerst uitgaven, dan ontvangsten), de vergelijking met voorgaande tabellen is dus vrij bewerkelijk.

Mevrouw  Eynatten, financieel beheerder, geeft toe dat ze in deze in snelheid gepakt zijn. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede geeft aan dat ze een probleem heeft omdat ze het totale 
overzicht van de directe impact niet ziet. Ze zou er in de toekomst aan houden om  het huishoudelijke 
reglement toe te passen, zodat vanaf de dossiers verzonden zijn, dit meteen beschikbaar is. Het stond 
ook in de mail van het ABB dat een verantwoording beschikbaar moet zijn. 

De heer Dunon wil weten of dezelfde verantwoording (met cijfers van vandaag), met meer dan 10 
miljoen overschot, al half december mogelijk was geweest?

Mevrouw  Eynatten, financieel beheerder, geeft aan dat in december de raming 10 miljoen was. 
Waren de cijfers toen getrokken en de boekingen toen bekeken, dan was men op een raming van 
minstens 10 miljoen euro uitgekomen.

n.v.d.r.

De tabel met de vergelijking van de voorlopige rekeningcijfers  is terug te vinden op de deelsite van 
de raadsleden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 6 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 6 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor,  16 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. 7. 
Aansluiting op contract Topdesk via raamovereenkomst VERA – principe.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat men met dit dossier wil inschrijven op een raamcontract 
van het autonoom provinciebedrijf VERA. Dit raamcontract Topdesk handelt over een digitaal 
opvolgingssysteem voor tickets en de stock van het materiaal van de provincie. De intekening stelt de 
provincie in staat om oude, duurdere software, met name Procos en Planon, uit te faseren.

Er is een eenmalige kost van 25.000 euro en daarna een onderhoudskost, zoals dat gebruikelijk is bij 
dit soort van programma’s. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 7 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 7 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 8.
Raamcontract voor projecten en ondersteuning SAP - principe en goedkeuring bestek.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde, verduidelijkt dat dit voorstel handelt over een bestek voor een 
raamcontract voor projecten en ondersteuning voor het software programma SAP. 

SAP is de huidige ondersteuning, voornamelijk voor financiën en Human Resources binnen de 
provincie. De bedoeling is om verder te werken met SAP en om in de toekomst met dat 
softwareprogramma misschien nog een breder deel van de werking te gaan uitvoeren. 

Op dit ogenblik ondersteunt SAP een kwart van de totaliteit van de provinciale systemen. Vandaar dat 
dit ook een relatief grote investering is. Het gaat over een miljoen euro in de loop van de vier volgende 
jaren. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter stelt voor om de zes artikels van dit voorstel samen te stemmen. 

De voorzitter legt voorstel nr. 8 ter stemming voor.
Voorstel nr. 8 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen 65 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 9. 
Wijzigingen rechtspositieregeling.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, 
fiscaliteit, personeel, vorming en informatica. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt kort uit dat, ingevolge enkele besluiten van de Vlaamse 
regering over het onbetaald verlof en het zorgkrediet, ook de rechtspositieregeling van de provincie 
moet aangepast worden. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 9 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 9 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 10. 
Renovatie van het hoofdgebouw in het plattelandscentrum Pamel te Roosdaal. 
Dit voorstel werd op 30 januari 2018 behandeld in de raadscommissie land- en tuinbouw, leefmilieu.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat dit een gevolg is van het vertrek van de scholen uit het 
proefcentrum. Hierdoor is er ruimte vrijgekomen in de gebouwen en buiten. Dit voorstel gaat over de 
verbouwing van een deel van het gebouw in deze context. 

Het verlengde van de vergaderzaal is nu een lang gevelstuk zonder ramen. Hierdoor kan deze ruimte 
enkel gebruikt worden als opslagruimte. Dit deel wordt nu uitgewerkt tot bureelruimte. Een aantal 
vierkante meters zijn reeds te huur gevraagd. De provincie weet dus dat we gebruikers zullen hebben. 

Op de commissie werden een aantal vragen gesteld. Men wilde weten of meer zonnepanelen gelegd 
konden worden en men wilde meer inzicht in de pomologische vereniging. Deze antwoorden werden 
via het commissieverslag ingevuld. 

Mevrouw Van de Wiele bevestigt dat zij deze vragen in de commissie gesteld heeft, maar zij ziet dat 
deze niet geformuleerd zijn in het verslag. Ze had ook een opmerking gemaakt over het ontbreken van 
de biomassaverwarmingsinstallatie en de vloerverwarming in het bestek. Men ging dit bijvoegen in het 
verslag, maar het staat er niet in vermeld, alsook haar vraag niet. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat mevrouw Van de Wiele deze vragen gesteld heeft in 
de commissie. 

Ze legt uit dat de biomassaverwarmingsinstallatie ondergebracht zal worden waar de huidige 
verwarmingsketel staat, nl. in de eerste serre, het meest dichtbij. Deze gaat meteen geïntegreerd 
worden in de rest van de werking van de gebouwen. Ze vraagt of mevrouw Van de Wiele nog 
specifiek gevraagd had naar de omzet daarvan of iets dergelijks. 
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Mevrouw Van de Wiele verduidelijkt dat zij over deze installatie niets terugvindt in het bestek. Ze 
vraagt of dit niet mee moet worden opgenomen in het bestek. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit niet in dit stuk van de verbouwingen zit, maar in 
de verbouwingen van het achtergebouw, waar Pro Natura zit. Dat is een verbouwing die de provincie 
niet zelf zal doen, maar die door Pro Natura zal gedaan worden. 

Ze vraagt of de provinciegriffier dit stukje van de biomassaverwarmingsinstallatie, voor de verwarming 
van Pamel, kan laten toevoegen in het verslag.

Mevrouw Van de Wiele benadrukt dat ook de vloerverwarming niet in het bestek staat.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, meent dat ook dit niet over dit gebouw gaat, maar over een ander 
deel van de gebouwen.

De voorzitter vraagt of mevrouw Van de Wiele ermee akkoord kan gaan dat de toelichting van de 
gedeputeerde zal opgenomen worden in het verslag van de provincieraad.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vult aan dat zij ook de vragen van mevrouw Van de Wiele zal laten 
opzoeken.

De heer Dunon merkt op dat het proefcentrum land- en tuinbouw in Pamel meer en meer de richting 
uitgaat van een plattelandscentrum met een werking naar bijberoepers en neventelers, mensen die 
voor hun hobby met een aantal activiteiten in de land- en tuinbouw bezig zijn. Hij vindt dat men 
ondertussen ver van een proefcentrum staat voor de echte beroeps land- en tuinbouwers. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, gaat daar niet mee akkoord. Wanneer men al die transformaties 
per deel bekijkt, zou men die indruk kunnen krijgen. 

De kernopdracht blijft echter dezelfde. Het grootste deel van het hoofdgebouw blijft in gebruik door de 
medewerkers voor de labotesten en voor het rassenonderzoek. Alle gronden zijn bio-gecertificeerd en 
zullen mee in roulatie komen voor de proeven ten behoeve van de land en tuinbouw, specifiek voor 
bio-onderzoek. Meer nog, door het feit dat vanuit Vlaanderen een aantal extra handvaten aangereikt 
worden, op vlak van biologisch onderzoek, kan men nog ruimer, ook met andere centra, nieuwe 
proeven aanleggen.  

Men zoekt enkel een andere invulling voor de vrijgekomen ruimte, die vroeger ingenomen werd en 
medebenut door de scholen, om het geheel te laten renderen. 

De voorzitter komt terug op de opmerking van mevrouw van de Wiele. Om het verslag van de vorige 
vergadering aan te vullen, stelt hij voor deze opmerking te maken bij de goedkeuring van het verslag 
in de volgende vergadering van de raadscommissie en te vragen deze opmerking toe te voegen.

Mevrouw Van de Wiele begrijpt dit, maar merkt op dat het hier gaat om een goedkeuring van het 
bestek, waarin volgens haar iets ontbreekt.

De voorzitter stelt voor om ook dit punt even tussen haakjes te zetten, zodat dit kan opgezocht worden 
door de administratie. Op basis van de correcte informatie kan men dan een beslissing nemen. 

Verder in de vergadering komt gedeputeerde Swinnen hierop terug met het volgende antwoord:

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde,  legt uit dat het bestek van de biomassaketel hier niet in voorkomt 
omdat deze zich in een ander gebouw bevindt. De verbouwingen die nu gaan plaatshebben gaan er 
wel op voorzien zijn dat we de warmte kunnen benutten. Ook de vloerverwarming op lage temperatuur 
zit in het dossier, meer bepaald in het deeltje ‘HVAC’. Dit is ook nog extra toegevoegd op vraag van 
de commissieleden omdat men dat bij het eerste gedeelte van het bestek niet terugvond. De vraag en 
de antwoorden worden toegevoegd aan het verslag van vandaag.

Mevrouw Van de Wiele merkt op dat dit stuk bestek niet bijgevoegd is bij de set documenten van de 
provincieraad van vandaag.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verzekert dat hiervoor gezorgd wordt.

n.v.d.r.
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Het bestek van de biomassaketel is intussen toegevoegd aan het dossier op de deelsite van de 
raadsleden en was na de raadscommissie reeds toegevoegd op de deelsite voor de commissieleden 
bij het verslag van de raadscommissie.

De voorzitter legt voorstel nr. 10 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 15 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 47 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 16 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Mevrouw Van de Wiele verantwoordt haar onthouding: ze kan slechts akkoord gaan wanneer ze de 
stukken gezien heeft.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 11. 
Restauratie van de Lindenmolen in het domein van de Halve Maan te Diest. 
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat, bij een inspectie van de Lindemolen door de 
monumentenwacht van Vlaams-Brabant, heel wat problemen werden vastgesteld. 

Zo tast de grote klopkever een belangrijke verbinding aan. Hierdoor komt de stabiliteit in het gedrang, 
waardoor de molen op dit moment op non-actief is gezet. 

Heel wat werkzaamheden zijn noodzakelijk in het kader van de veiligheid, de toegankelijkheid en het 
in stand houden van de molen. Na enkele tijdelijke ingrepen, heeft men daarom besloten de molen te 
restaureren. Hierbij zullen de noodzakelijke aanpassingen gebeuren, zodat de molen  weer veilig kan 
draaien. Verder zullen nog werken uitgevoerd worden om de goede instandhouding te kunnen 
garanderen. Ook wordt de zone rond de molen afgesloten met een ondoordringbare haag, om de 
overlast van ongewenste bezoekers te vermijden. 

De heer Laeremans juicht deze renovatie toe. Hij betreurt echter dat dit zo lang heeft aansleept. De 
inspectie dateert al van 8 augustus 2016 en een andere van 27 oktober 2014. Op deze laatste, 
ondertussen al 3,5 jaar geleden, werden waarschijnlijk dezelfde problemen vastgesteld. Hij vindt dat 
men sneller op de bal moet spelen en dat men de dringende werken die vastgesteld werden, sneller 
zou moeten laten uitvoeren. Hij heeft de indruk dat die molen een beetje verwaarloosd is geweest. 
Men heeft dit eerder gehad met lang leegstaande monumenten. Hij vindt dat men daar meer aandacht 
voor moet hebben.

Men heeft in dat inspectieverslag ook vastgesteld dat het onderste gedeelte van de bliksemafleider is 
weggeknipt, vermoedelijk wegens koperdiefstal. Dat is tot nog toe niet aangepast, hoewel men al 1,5 
jaar verder is. Hij maakt zich daarover zorgen, omdat een bliksemafleider kan helpen om het 
monument te beschermen tegen eventuele inslag en afbranden in dat geval. 

Men stelde als oplossing voor om de wieken van de molen in gewoon kruis te zetten in plaats van in 
Sint-Andrieskruis. Zo komen de wieken minder hoog en is er minder kans op een inslag, omdat de 
molen dan niet meer het hoogste gebouw van de streek is. De heer Laeremans vindt dat een rare 
manier van redeneren en vindt dat men beter onderaan de leidingen vervangt, eventueel met andere 
materialen dan koper, die tegenwoordig ook beschikbaar zijn. 

Hij wenst te weten van de gedeputeerde of er iets staat in het contract van brandveiligheid. Stel dat 
die molen zou afbranden bij blikseminslag, is men dan verzekerd? Hij vindt het niet onbelangrijk om 
dat na te gaan. Zo’n molen is dierbaar als erfgoed en men moet daar zorg voor dragen. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde, herinnert zich de vraag van in de commissie. Men heeft reeds 
contact genomen met de verzekeringsinstelling om te vragen welke mogelijkheden er kunnen 
geboden worden om daarvoor een oplossing te krijgen. Op het moment van de raad was hierop nog 
geen antwoord. Men heeft beloofd dat men dat zo snel mogelijk zal bezorgen. Hij stelt voor dat het 
antwoord zou kunnen opgenomen worden in het verslag van deze raad. 

n.v.d.r.



9

De verzekeringsinstelling liet in een communicatie op 5/03/2018 met de directie vrije tijd weten dat er 
geen probleem bestaat betreffende  de dekking.
De windmolen is nog verzekerd  tegen brand en blikseminslag nu de bliksemafleider werd 
weggenomen voor de restauratie.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 11 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 11 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 12. 
Provinciaal reglement van de ‘Provinciale prijs 2018 –  Waterrobuust bouwen’. 
Dit voorstel werd op 30 januari 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verduidelijkt dat dit het laatste element is van een aantal initiatieven 
die de provincie neemt rond water.

Men voelt dat er te weinig kennis opgebouwd is bij de architecten om met goede, nuttige materialen 
en nieuwe visies rond waterrobuust bouwen, om te gaan. Nu heeft men soms de indruk dat men 
gewoon probeert in orde te zijn met wat moet, zonder na te denken over opportuniteiten, die er 
misschien zijn vanuit die beperking, om met nieuwe, mooie dingen te komen. 

Daarom wordt een oproep gedaan aan realisaties of plannen rond waterrobuust bouwen. De provincie 
wil hieruit nieuw materiaal verzamelen om te kunnen tonen. Men hoopt zo de sector te kunnen 
motiveren om actie te ondernemen rond waterrobuust bouwen en verder te geraken dan nu het geval 
is. 

Deze oproep wordt twee maanden opengesteld. De provincie voorziet een geldprijs, die gedeeld wordt 
met de architect en de bouwheer. Wanneer mensen goede voorbeelden weten, mag men ook 
projecten nomineren als dit bericht niet tot bij de bouwheren of de architect zou komen. De dienst 
neemt dan contact op met de vraag of zij een projectaanvraag willen indienen. 

De heer Smout merkt op dat in de praktijk de bouwvoorschriften vaak eerder een beperkende factor 
zijn. Hij vindt dat dit ook aan bod moet komen en dat de architecten, wanneer zij botsen op deze 
voorschriften, dat ook moeten kunnen vermelden, zodat hun eigen inspiratie los daarvan beoordeeld 
kan worden. Op deze manier kan ook in de bouwvoorschriften ingegrepen worden, want die zijn ook 
niet overal optimaal. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 12 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 12 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 13. 
Visienota Ruimte - Goedkeuring kernnota.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat er destijds zeer lang gewerkt is aan ons provinciaal 
ruimtelijk structuurplan (2004),  maar dat onze maatschappij er op 15 jaar nieuwe uitdagingen 
bijgekregen heeft. Voor onze centraal gelegen provincie, die het kloppend hart van Vlaanderen zou 
moeten zijn, staat de optimale benutting van de beschikbare ruimte hoog op de agenda. Mobiliteit is 
een belangrijk punt. Prognoses geven aan dat de provincie  tegen 2030 meer dan 80.000 inwoners zal 
tellen, wat meer dan 40.000 nieuwe  gezinnen (of alleenstaanden) betekent. Voor hen wil de provincie 
een mooie plek voorzien. Ook de economie telt: er  is nood aan locaties voor bedrijven, onder andere 
aan goedgelegen bedrijventerreinen in Zuid-Hageland. De optimalisatie van  de talrijke bestaande 
bedrijventerreinen vraagt  eveneens aandacht, net als de hernieuwbare energie. Voor al deze factoren 
is ruimte nodig, die niet meer lukraak kan ingevuld worden. Termen als betonstop vallen vaak, en de 
roep om dichter en hoger bij elkaar te leven, kleiner te wonen … Maar de provincie wil méér doen, in 
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onze steden én  in onze dorpen, op een kwaliteitsvolle manier. Er is een visie ontwikkeld, zoals in het 
verleden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Het resultaat is de kernnota die we vandaag graag 
laten goedkeuren: deze is niet het eindpunt, het is een eerste bouwsteen van de provinciale visie. Er 
komt overleg met middenveld en besturen, er komen tentoonstellingen, infovergaderingen, … om tot 
een beleidsplan te komen. Er volgen beleidskaders waar ook de gemeentebesturen gebruik van 
kunnen maken. Dit is niet alleen een taak van de provincie, we hebben hier heel wat partners voor 
nodig. Er is terzake ook een amendement ingediend.

De voorzitter nodigt de voorzitter van de raadscommissie uit om het amendement van voorstel nr.13 
toe te lichten.

De heer Anciaux legt uit dat er terechte opmerkingen waren over het gegeven van de luchthaven als 
groeipool en haar verdere activiteit in de toekomst: dit zou binnen ruimtelijk aanvaardbare grenzen 
moeten komen. Dit is ook een thema waar de aloude discussie over economie versus ecologie en de 
verzoening daarvan, opduikt. Dit is het thema van het amendement.

De heer Laeremans uit zijn tevredenheid over het amendement, maar betreurt dat het de fractie pas 
vandaag bereikt heeft. Hij stelt dat ‘binnen ruimtelijk aanvaardbare grenzen” een vaag begrip is. 
Waarom heeft men het voorbeeld van de uitbreiding van de startbaan richting Kortenberg niet 
toegevoegd? Kan dit niet expliciet als voorbeeld fungeren? En wat is ‘ruimtelijk aanvaardbaar’ voor de 
respectievelijke partijen? Dit is een discutabel gegeven, daarom lijkt een concreet voorbeeld wenselijk.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, beaamt dat dit een  terechte bezorgdheid is. Er wordt nu ook 
verduidelijkt wat de plannen voor de luchthavenregio zijn. Het is inderdaad niet aan de luchthaven om 
vergunningen af te leveren, dit is aan andere instanties. Het lijkt dan ook voldoende duidelijk 
geformuleerd, zoals het voorgesteld is door de voorzitter van de commissie.

De voorzitter brengt aan dat over het inhoudelijke weinig twijfel kan bestaan, hierover is reeds in 
december 2015 een motie gestemd.

De heer Dunon looft de poging tot een constructieve visienota maar heeft een bedenking bij het begrip 
‘productieve landbouw’. Hij stelt zich de vraag naar welk soort beroepslandbouw we binnen een 
vijftiental jaar evolueren? Wat met de beroepslandbouw? 

De voorzitter verklaart dat akte wordt genomen van de vraag maar wijst erop dat eerst het 
amendement ter discussie voorligt. Hij wil weten of daar nog bepaalde tussenkomsten zijn. Daar hier 
geen verdere vragen over zijn, wordt op de vraag van de heer Dunon ingegaan. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verzekert dat een belangrijke rol voor de landbouw wordt 
weerhouden in deze nota: deze beoogt immers net open ruimte te vrijwaren. 

De heer Laeremans stelt - begeleid door beeldmateriaal - dat het Vlaams Belang de visienota niet zal 
goedkeuren, omwille van vier elementen.   
De eerste uitdaging die in  het document vermeld wordt, is de klimaatopwarming, en hoe deze 
tegengegaan kan worden om negatieve gevolgen in te perken. Hij wijst erop dat de dogma’s 
aangaande de klimaatopwarming twijfelachtig worden, onder andere omdat ze voor politieke - en 
mediadoeleinden worden gebruikt en omwille van gebrekkig cijfermateriaal en de navenante 
interpretatie hiervan. Het vraagstuk is complexer. Geïllustreerd  door voorbeelden brengt de heer 
Laeremans aan dat men zich blind staart op een vals probleem dat enorme  sommen overheidsgeld 
opslorpt, teneinde onrealistische doelstellingen te halen.  Deze klimaathysterie kan beter afgeschud 
worden. Bovendien heeft een politiek die zich laat leiden door deze visies een grote impact op ruimte. 
Steeds meer ruimte wordt verminkt door zonnepanelen en enorme windmolenparken, iets waarop in 
het buitenland van zowel burgers als politiek reeds kritiek komt. Terechte kritiek: de winst is maar voor 
een beperkte groep, energie wordt duurder en er is een enorme milieu-impact vanwege de ontginning 
van de benodigde materialen en de inefficiënte energieopbrengst. Dit is uiteraard géén pleidooi tegen 
hernieuwbare energie, maar deze dekt slechts een beperkt deel van onze energiebehoefte.
Ten tweede is er de uitdaging van de demografie: men gewaagt van een groot aantal nieuwe 
inwoners (vooral in de Vlaamse Rand), maar de impact hiervan wordt gereduceerd tot een verhoogde 
nood aan geschikte woningen. Wat met de volgende factoren: extra verkeer, extra energieverbruik, 
stijgende woningprijzen, de nood aan meer scholen en leerkrachten, meer agenten, meer uitgaven 
voor sociale zekerheid … Nergens wordt geprobeerd om deze evolutie tegen te gaan. Dit creëert 
situaties waarbij amper nog Nederlandstalige kinderen in de klassen zitten, en waar integratie dus ook 
moeilijk is. Ook hier liggen de oplossingen op hoger niveau (net als bij het klimaat). De fractie denkt 
dan aan een strikter integratiebeleid en het systematisch uitwijzen van criminelen.
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Voorts verzet ze zich fel tegen het ongenuanceerde pleidooi om de luchthaven en de Vlaamse Rand 
als groeipolen te bestempelen. Dit resulteerde reeds in het amendement, hoewel deze correctie vrij 
vaag lijkt. Ook de Rand zien zij niet als groeipool omdat dit maar al te makkelijk geïnterpreteerd kan 
worden als een goedkeuring voor grootschalige nieuwe ontwikkeling die extra verkeer gaat 
aantrekken, zoals het Eurostadion. 
Ten slotte verwijst de heer Laeremans naar de meer afgelegen landelijke gebieden: deze worden 
stigmatiserend “perifeer” genoemd, alsof deze ongewenste elementen zijn … De fractie ijvert 
daarentegen voor werken en wonen in eigen streek, en als de provincie zich wil opwerpen als 
streekmotor moet ze dat zijn voor de Rand rond Brussel en de stedelijke gebieden, maar ook voor het 
Pajottenland. Dit document mag dan beter verstaanbaar zijn dan de structuurplannen, het vraagt toch 
om bijsturing in de loop van de komende jaren.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, benadrukt dat ze de visie op het klimaat niet deelt, dit wordt ook 
niet in de visienota vermeld. De bezorgdheid over de windmolens is anderzijds wel aanwezig. Het 
Pajottenland wordt terecht aangehaald: hier is een strategisch project opgezet dat specifiek over 
hernieuwbare energie gaat, met een studie over landschapsbescherming in de pijplijn. Aangaande de 
demografie wijst ze erop dat dit louter prognoses zijn. Op deze factoren is geanticipeerd.  Ook met de 
visie van de heer Laeremans op de buitengebieden en de dorpen kan ze zich niet aligneren. Er wordt 
gestreefd naar kernversterking in steden én dorpen, niet naar spookdorpen in Vlaams-Brabant. Het 
worden sterke kernen met sterke openbaarvervoersknopen (treinen, De Lijn …), een goede mobiliteit  
in samenwerking met gemeenten, Vlaanderen en de federale overheid. 

Mevrouw Roefs, gedeputeerde wil graag reageren op de klimaatvisie, die ze als ontkennend ervaart. 
Ze wijst erop dat  er een parallel bestaat tussen de sigarettenlobby en de lobby voor fossiele 
brandstoffen, waarvan de nefaste gevolgen pas later duidelijk worden. Hernieuwbare energie is de 
enige valabele oplossing, de zekerste keuze, in tegenstelling tot kernenergie. De keuze voor 
duurzaamheid legt de basis voor een nieuwe economische vorm,  waarbij producenten en 
consumenten elkaars rol kunnen overnemen. Klimaatverandering zal bovendien een nieuwe 
vluchtelingenstroom op gang brengen.

De heer Laeremans stelt zich alsnog de vraag bij de causaliteit van de klimaatopwarming, en de voor-
en nadelen van het fenomeen. Het klimaat heeft men omwille van veel factoren niet in de hand: het 
geld voor klimaatprojecten kan nuttiger gebruikt worden. Het hoeft geen eenzijdige keuze te zijn,  
kernenergie is op een andere manier duurzaam: deze is immers niet wat ze 40 jaar geleden was. Dit 
is dan ook een pleit voor een gezonde energiemix. Het moet een én-én verhaal zijn, en niet anti-
kernenergie. Het hele verhaal moet in overweging genomen worden. Neem nu zonnepanelen: als je 
de hele cyclus bekijkt vanaf productie tot ontmanteling, dan zijn die niet zo duurzaam als wordt 
aangenomen. Moet dit ook niet eens genuanceerd bekeken worden? We zijn niet overtuigd van de 
beloften over windmolenparken: als men kernenergie afschaft moet je vervangen door gas of een 
gigantisch aantal windmolen-en zonneparken. Voor dat laatste heeft Vlaanderen echter te weinig 
ruimte. 
De passage over de periferie mag ook herschreven worden, het lijkt of deze gebieden weg moeten. 
Daarom hoeft niet elk gebied ontgonnen te worden – dit is niet realistisch - maar geef ‘de buiten’ een 
kans om zich te ontwikkelen.

De heer Smout heeft een opmerking over de dorpen, iets dat in een recente commissie economie 
reeds aan bod kwam.  Handelsactiviteiten zouden zoveel mogelijk in kernen samengevoegd worden, 
maar wat met de dorpen? Men kijkt naar de hoofdgemeenten maar er zijn deelgemeenten waar zelfs 
nog geen dorpswinkel is. We moeten tot activering van de oppervlakte komen, met een  ruime lokale 
winkel, in plaats van de huidige fragmentatie.  Dit noopt tot meer ostentatieve aandacht, zodat een 
leefbare handelsgeest kan bloeien. De  technische invulling mankeert hier. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, gaat niet akkoord. Ze verwijst naar het project van de 
baanwinkels met gedeputeerde Florquin. Dit beantwoordt nu net aan de vraag naar wonen, werken en 
handel zowel in de steden als in de dorpen. 

De heer Smout weerlegt dat men spreekt over gemeentes zoals Aarschot, maar hij doelt op 
deelgemeentes, kleine entiteiten, de typisch kleine dorpjes van vroeger. Het draait om de lokale 
aanwezigheid. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, betuigt de gedeelde bezorgdheid maar wijst erop dat 
centralisatie een groter potentieel voor handel biedt, idem voor openbaar vervoer. Als er vraag is, 
komt er ook aanbod.
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Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt amendement 13/1 bij voorstel nr. 13  ter stemming voor.
Het amendement bij voorstel nr. 13 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 
stemmen voor, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Smout deelt mee dat hij zich vergist heeft en dat hij zijn stem wenst te corrigeren van een 
onthouding naar een stem voor het amendement. 

De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 13 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 13 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 42 stemmen voor, 5 tegenstemmen 
en 17 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 14. 
Overheidsopdracht voor de opmaak van een bewegwijzerings- en markeringsplan voor fietssnelwegen 
op grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer 
en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit een voortvloeisel is van het project dat een logo voor 
fietssnelwegen voorzag, wat in alle provincies weerhouden werd. Vanaf 2015 is dit logo aangebracht 
in twee zones – één in onze provincie - om te evalueren welke bouwstenen bruikbaar zijn, en 
eventueel bij te sturen. Deze oefening is afgerond, in overleg met de andere provincies wordt het logo 
verder uitgerold. Het bestek dat voorligt is voor de eerste reeks fietssnelwegen: er zijn een negental 
voor de volgende drie jaar voorzien. Het bijzondere hier is dat ook een stuk fietssnelweg in Brussel die 
markering krijgt. Brussel zal het gedeelte op zijn grondgebied betalen, maar dit bedrag is ook deel van 
het bestek. Dit bestek heeft een geraamd bedrag 160.000 euro.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 14 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 14 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. 15. 
Vlabinvest APB: wijziging statuten en beheersovereenkomst en terbeschikkingstelling medewerkers 
Vlabzorginvest.
Dit voorstel werd op 20 februari 2018 behandeld in de raadscommissie kansenbeleid en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, verklaart dat er drie zaken voorliggen: de statutenwijziging, de 
wijziging van de beheersovereenkomst tussen Vlabinvest en de provincie, en de medewerkers die 
vanuit de provincie ter beschikking gesteld worden voor Vlabinvest.  Deze zijn het resultaat van een 
decreet dat eind 2017 jaar gestemd is in het Vlaams parlement. Vanaf januari stelt de Vlaamse 
overheid 2,5 miljoen euro ter beschikking om de uitdagingen inzake  betaalbaar wonen en de 
achterstand in de welzijnssector weg te werken. 2,5 miljoen euro is het bedrag dat de provincie tot 
2017 uitgaf, maar dit komt nu via Vlaanderen terug naar het autonoom provinciebedrijf. De 2,5 miljoen 
euro worden verhoogd met  de kost van twee personeelsleden - bedragen behouden bij de 
uitkanteling – die worden ingezet voor de zorgcomponent van Vlabinvest. De aanpassingen aan de 
statuten vloeien voort uit het decreet, en de aanpassingen aan de beheersovereenkomst en de 
afspraken tussen het autonoom provinciebedrijf en de provincie over rapportering zorgen ervoor dat 
de zorgcomponent ook opgenomen wordt. 

De voorzitter gaat over naar de bespreking van het amendement bij voorstel nr.15.

Mevrouw Van Laere verduidelijkt dat Vlabinvest destijds is opgericht met de bedoeling voor Vlaamse 
jongeren een betaalbare woonst in de Vlaamse rand mogelijk te maken. Het lijkt dan ook logisch dat 
de zorg in die rand ook in de eigen taal aangeboden wordt. 55 jaar geleden is de taalgrens 
afgebakend, Vlaanderen werd een ééntalige regio. In de Vlaamstalige rand bestaan echter nog veel 
zorginstellingen met louter Franstalig personeel, waarmee (uitsluitend) Nederlandstalige bewoners 
niet kunnen communiceren in het Nederlands. Dit is geen ideaal scenario voor een rustige oude dag.  
Hetzelfde geldt voor een heel aantal kinderdagverblijven. Nederlandstalige ouders kunnen hun 
kinderen daar inschrijven maar hun kind zal dan wel in het Frans opgevoed worden. Is het niet het 
recht van die ouders om in Vlaanderen, in instellingen die met Vlaamse subsidies betaald worden, hun 
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kinderen in het Nederlands te laten opvoeden? Vlabzorginvest is opgericht omdat er een tekort is aan 
zorginstellingen in de Vlaamse rand. Om die reden vraagt de fractie dat de instellingen die geld van 
Vlabzorginvest ontvangen, de zorg ook in het Nederlands verstrekken. Het voorstel is om bij artikel 2, 
paragraaf 2 van de statuten van Vlabinvest, een derde alinea toe te voegen waarin staat: 
“Vlabzorginvest ondersteunt alleen  welzijns- en gezondheidsvoorzieningen waar de zorg in het 
Nederlands wordt verleend. Op die manier kunnen Vlamingen in de Vlaamse rand in hun taal 
geholpen worden als ze zorg nodig hebben”. 

De heer Dehaene verzekert dat deze bekommernis door velen wordt gedeeld, men zoekt ook naar 
een vertaling van dit gegeven. Een onmiddellijke invoering van dit amendement zet ons echter in een 
kwetsbare positie. Er lopen verschillende juridische procedures, ook op Europees niveau, die 
bepaalde elementen van Vlabinvest en ‘wonen in eigen streek‘ aanvechten. Dergelijke bepalingen in 
statuten verwerken kan contraproductief zijn. Er zijn andere manieren om de bekommernis te 
bewaken.  Er is immers de Raad van Bestuur van Vlabinvest waarin alle fracties vertegenwoordigd 
zijn, die dit gegeven kunnen opnemen. Het decreet is vertaald in deze statuten, de bezorgdheid is 
alleen niet weerspiegeld in het decreet rond Vlabzorginvest, wél in het decreet rond kinderopvang. Het 
is aan de zorginspectie om dit te bewaken: de provincie beschikt niet over de instrumenten om dat te 
doen. Het laatste element  is de investeringssubsidie, die de opstart van  initiatieven mogelijk maakt.  
Bij de verwerking van een bepaling moet men zich juridisch sterk genoeg opstellen. Hij benadrukt 
nogmaals dat het gaat om een investeringssubsidie, geen werkingssubsidie. Hij pleit ervoor het 
amendement niet goed te keuren.

Mevrouw Van Laere herhaalt dat ze dit liefst op papier ziet. Omwille van de juridische bekommernis 
werd die tweede regel bijgevoegd, die benadrukt dat dit gaat over de rechten van Vlaamstaligen die in 
de Vlaamse rand wonen, om in hun eigen taal geholpen te worden. Andere suggesties om dit vast te 
leggen worden graag gehoord, maar tot nu toe blijkt alleen mondeling engagement. 

Mevrouw Wouters merkt op dat dit dossier een maat voor niks is, als deze elementen er al niet 
kunnen instaan. 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het dossier, gezien de voorgaande vragen het 
amendement betreffen.

Mevrouw Van Laere heeft nog een vraag over de rusthuizen. Vlabzorginvest zou niet gaan over 
rusthuizen maar over kleinschalige initiatieven, maar dit staat volgens haar niet in de statuten.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verheldert dat er twee redenen zijn waarom rusthuizen en 
ziekenhuizen niet meegenomen zijn: omwille van de schaal, en omdat de programmatienorm zo goed 
als bereikt is. Er is ook binnen de sectoren gekeken om de achterstand te achterhalen. Deze situeert 
zich in de tussenaanbieding: lokale dienstencentra, dagopvang, kortverblijf, …

Mevrouw Van Laere meent dat dit gaat over de prioriteiten die het eerste jaar gelegd zullen worden, 
waar ze zich in kan vinden, maar de statuten gewagen van een aanbod aan  welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen in het algemeen, zonder uitsluiting.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, informeert dat die zaken gecombineerd moeten gelezen worden. 
De bedoeling is de sectoren die in een regio achterstand hebben, bij voorrang aan te pakken, niet 
diegene waar we op snelheid zijn. Dit is de hele doelstelling van Vlabzorginvest.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt het amendement 15/1 bij voorstel nr.  15  ter stemming voor.
Het amendement bij voorstel nr. 15 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 22 stemmen voor, 
42 tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 15 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 15 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 47 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
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Mevrouw Van Laere  verklaart dat ze zich onthoudt omwille van de verwerping van het amendement, 
niet omwille van Vlabinvest.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 27 maart 2018 en sluit de 
vergadering om 15.45 uur.


