
1 
 

 
 
 
 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
 

 Provincieraad van 27 maart 2018 

 
 
Voorzitterschap van de heer Joël Vander Elst 
 
 
De vergadering wordt om 14.10 uur geopend 
 
 
Verontschuldigingen 
De heer Chris Taes, de heer Georgios Karamanis, de heer Philippe Thiéry, mevrouw Linda De Dobbeleer 
- Van den Eede, de heer Guy Uyttersprot, de heer Jaak Pijpen, mevrouw Geertrui Windels, mevrouw 
Fatima Lamarti, de heer Jo De Clercq, de heer Daniël Fonteyne; provincieraadsleden. 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
Mededelingen 
 
Schriftelijke vragen 
 
De voorzitter deelt mee dat op 1 maart 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
mevrouw Sarah Sneyers van 2 februari 2018 met betrekking tot het budget voor fietssnelwegen. 
 
Op 1 maart 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van mevrouw Sarah Sneyers 
van 2 februari 2018 met betrekking tot de bewegwijzering van Europese fietsroutes in Vlaanderen. 
 
 Indiening van de verslagen 
 
De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 16 t.e.m. 24 bij hem werden ingediend. 
Op 13 maart 2018 werd amendement nr. 16/1 ingediend door de heer Joël Vander Elst, namens de 
raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en patrimonium. 
Op 22 maart 2018 werd kennisgeving nr. 25 toegevoegd aan de agenda van de provincieraad. 
 
 
Notulen 
 
De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 27 februari 2018 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet. 
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Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 
 
Mondelinge vraag van de heer Joris Van den Cruijce van 25 maart met betrekking tot de OMA- 
fietsroute 
 
De heer Van den Cruijce diende op 25 maart 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de 
OMA-fietsroute.  
 
Traditioneel wordt 40% gefinancierd door de provincie, 40% door het gewest en 20% door de 
gemeente. Daar zijn al uitzonderingen op gemaakt, de AB-route naar Brussel is 50/50 gesubsidieerd 
door de provincie en het gewest.  
Het Vlaams Gewest heeft recentelijk aangekondigd dat ze – met het oog op bespoediging van de 
realisatie – haar aandeel zal laten stijgen tot 50%. Mijn vraag is of de provincie wat dat betreft overleg 
heeft gehad met het Vlaams Gewest en bereid is haar aandeel ook tot 50% te laten stijgen? En wordt 
een gelijkaardige aanpak ook voor fietssnelwegen overwogen? 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, brengt een kleine correctie aan. Momenteel geldt een reglement 
waar 40% door de Vlaamse overheid wordt betaald, en 60% door de provincie. Een reglement dat 
begin van de legislatuur hier voorgelegd en gestemd is voor de zes prioritaire routes die we 
geïdentificeerd hebben, waarvan de OMA-route er één is. Deze wordt inderdaad voor 100% 
gesubsidieerd ten aanzien van de gemeente: 40% door Vlaanderen, 60% door de provincie. Op 
Vlaams niveau is aan een nieuw reglement gewerkt: dit is de reden voor de verlenging van één jaar 
van het huidige reglement. Dit liep af in 2017, gepaard met een discussie over de duur van de 
verlenging. Dat nieuwe reglement is ondertussen gestemd op Vlaams niveau, waarbij de Vlaamse 
overheid de zienswijze van Vlaams-Brabant en Antwerpen overneemt. Het betekent dat de gemeentes 
niet moeten betalen voor de aanleg van die fietssnelwegen. De heer Van den Cruijce vraagt of het 
percentage opgetrokken wordt naar 50%, terwijl het tegenovergestelde het geval is: een verlaging van 
50%. We zaten immers op 60%, het resultaat voor de gemeentes is nog altijd dat ze voor de aanleg 
van de fietssnelwegen geen bijdrage doen. Nieuw in het reglement is de tussenkomst voor 
onteigeningen. Voor de aanpassing aan het nieuwe reglement wachtte men op de publicatie van de 
uitvoeringsbesluiten, dit zou op de provincieraad in mei verschijnen. Momenteel komen geen dossiers 
in aanmerking, indien er opduiken worden bepalingen opgenomen naar onteigeningen toe. 
 
De heer Van den Cruijce wenst te weten of er onderscheid gemaakt wordt tussen OMA en het AB-
traject. Hij dacht dat het AB-traject 100% gesubsidieerd zou worden. Zou ook het OMA- B-traject voor 
100% gedekt zijn door de provincie en gewest?  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, verduidelijkt dat de OMA-route tot in Opwijk bij de zes prioritaire 
routes hoorde, die was dus altijd voor 100% gesubsidieerd voor de aanleg. Het discussiepunt met 
Merchtem in het verleden besloeg de onteigeningen die toen nodig waren, maar het nieuwe reglement 
zal ook hier een tegemoetkoming voorzien.  
 
Mondelinge vraag van mevrouw Lena Ghysels van 25 maart met betrekking tot het oneigenlijk 
gebruik van het provinciaal logo 
 
Mevrouw Ghysels diende op 25 maart 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot het 
oneigenlijk gebruik van het provinciaal logo.  
 
Verschillende gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben de N-VA-fractie gesignaleerd 
dat er folders, huis-aan-huisbladen, onderleggers, wenskaarten worden verspreid waarin het logo van 
de provincie wordt gecombineerd met een partijpolitiek logo. 
Dit druist in tegen de richtlijnen opgenomen in omzendbrief BA-2001/12 van 22 december 2000. 
In het verleden heeft de dienst communicatie van de provincie Vlaams-Brabant, in de lijn van deze 
richtlijn, er de aandacht op gevestigd dat het corporate logo van de provincie onder geen beding mag 
gecombineerd worden met partijpolitieke logo’s. 
Omdat in de aanloop van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2018 misbruiken dreigen te 
ontstaan betreffende het oneigenlijk gebruik van het provinciaal logo voor (individuele) politieke en 
electorale doeleinden, had zij graag vernomen: 
1. Of de deputatie op de hoogte is van de richtlijnen en bepalingen betreffende gebruik van het 

corporate logo van de provincie? 
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2. Of deze richtlijnen ook zijn vastgelegd in een tekstdocument van de provincie? 
3. Of de deputatie weet heeft van het oneigenlijk gebruik van het provinciaal logo? 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het in die omzendbrief ging over het wapenschild, de 
vlag enz. Het gestileerde logo is bij voorkeur op zoveel mogelijk plekken zichtbaar, zo consequent 
mogelijk, bijvoorbeeld bij projecten, initiatieven, subsidies enz. door groepen en organisaties. Het 
gebruik van het logo wordt aangemoedigd om die zichtbaarheid op een simpele manier te verhogen 
teneinde een groter draagvlak te creëren. De enige bescherming is dat het om een gedeponeerd logo 
gaat: vervorming is verboden, het huisstijlhandboek moet gerespecteerd worden. 

 
Mevrouw Gysels heeft een bedenking. Ze ziet het logo bijna verstrengeld staan met een partijpolitiek 
logo, terwijl de N-VA-fractie werd teruggefloten door de communicatiedienst omdat het provinciaal 
logo op de site te zien is. Haar bijkomende vraag is: wie betaalt dit dan en welk gevolg gaat daaraan 
gegeven worden? 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde legt uit dat logo’s apart zichtbaar dienen te zijn. Dit wordt 
voorgelegd aan de communicatiedienst. Daar dit niet door de betreffende dienst is aangemaakt, zullen 
we nagaan of de wettelijke bescherming toegepast is 

n.v.d.r 

 Artikel over Kunst-op-Komst. 
Het is gebruikelijk dat de provincie haar logo plaatst op gedenkplaten e.d. De bedoeling is om 
in het straatbeeld te tonen dat de provincie als streekmotor heeft (mee)gewerkt aan bepaalde 
realisaties. Evident en bovendien gewenst gevolg is dat het logo ook in beeld komt als er een 
foto wordt gemaakt van de verwezenlijking; 

 Werfbord Birrebeek. 
Het is verplicht om de bouwheer (samen met andere gegevens) te vermelden op werfborden. 
Omwille van de herkenbaarheid van de bouwheer en de visibiliteit van de provincie bij 
projecten waaraan zij (mee)werkt wordt hier het provincielogo bij geplaatst. 

 Beeld ‘De provincie: elke dag opvallend aanwezig’; 
De communicatiedienst moedigt het gebruik van het logo zoveel mogelijk aan. 
Dit gebruik druist niet in tegen de Omzendbrief BA-2001-12 van 22 december 2000 aangezien 
die handelt over het wapenschild en de officiële vlag. 
Dit gebruik druist niet in tegen de bepaling uit het Strafwetboek aangezien de afzender, met 
name de CD&V duidelijk herkenbaar is. Nl. via het CD&V-logo, via de vermelding van de 
verantwoordelijke uitgever en via het specifieke kleurgebruik. 
Dit gebruik druist evenmin in tegen de deponering van het provincielogo;  

 In de variaties op het gebruik wordt de afzender nog explicieter verduidelijkt, bv. door de 
verwijzing naar de CD&V-receptie of door het toevoegen van een footer met duidelijke 
afzender-informatie; 

 Wenskaart feestdagen. 
Zelfde redenering als hierboven; 

 Voorts: bij eerdere verkiezingen hebben ook andere partijen het provincielogo in het 
drukwerken hebben opgenomen om de link tussen hun programma en het bestuursniveau te 
verduidelijken en op die manier de kiezer toe te laten een beter geïnformeerde beslissing te 
nemen. 

 
Mondelinge vraag van de heer Diederik Dunon van 25 maart met betrekking tot de PRIAK-
procedure 
 
De heer Dunon diende op 25 maart 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de PRIAK-
procedure.  
 
De nieuwssite Apache publiceerde onlangs (07.03.2018) een artikel met als titel ‘Vlaams-Brabant is 
verkavelingskampioen’. Daaruit blijkt dat de provincie Vlaams-Brabant afgelopen twee jaar (2016 en 
2017) het hoogste aantal PRIAK-aanvragen telde; namelijk veertien of zelfs vier aanvragen meer dan 
alle PRIAK-aanvragen in de vier andere Vlaamse provincies samen. De helft van die 14 aanvragen 
werden goedgekeurd. 
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De zogenaamde PRIAK-regeling geniet een twijfelachtige reputatie als uitzonderingsprocedure en 
achterpoortje om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden en reservekavels via de deputatie op de 
markt te brengen. 
In dat verband heeft hij de volgende vragen: 
- Om welke reden komt de PRIAK-regeling significant vaker voor in Vlaams-Brabant dan in de andere 

Vlaamse provincies? 
- Is er een verklaring voor het hoge goedkeuringspercentage, namelijk 50% voor de periode 2016-

2017 en 84% in de periode 2009-2015? 
- Het systeem werd initieel opgezet om goedkopere kavels te ontwikkelen. Werd en wordt dat opzet 

gerealiseerd bij de door Vlaams-Brabant goedgekeurde PRIAK’s? 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verheldert dat het om woonuitbreidingsgebieden gaat, die op 
deze manier al dan niet aangesneden worden. De goedkeuring van de PRIAK’s komt voort uit de 
enorme woningbehoefte in deze provincie. Tegen 2030 worden immers meer dan 80.000 nieuwe 
inwoners verwacht, wat - de nieuwe constellatie van gezinnen indachtig - dus 44.000 nieuwe 
woningen betekent. Specifiek voor Halle – Vilvoorde verwacht men een groei van 50.000 inwoners. De 
provincie heeft hier een woonbehoeftestudie van gemaakt, waaruit blijkt dat er beschikbare ruimte is 
voor 63.000 inwoners. Deze kan echter niet zo snel vrijgemaakt worden. Bovendien ligt meer dan de 
helft van de percelen buiten steden en dorpen, geen optimale ligging dus. Daarom is in 2015 een 
korte-termijnkader uitgetekend, specifiek voor het aansnijden van deze gebieden. De goedkeuring van 
de PRIAK’ s vloeit voort uit hun duidelijk uitgetekende kader. Men kijkt dus naar de ligging van 
woonuitbreidingsgebieden, de ligging bij een goed ontsloten openbaar vervoersknooppunt, het 
beantwoorden aan het sociaal objectief … Die toetsing aan dat korte termijnkader is volgens ons de 
oorzaak dat 50% van de aanvragen wordt goedgekeurd. Een kanttekening: voor een akkoord moet de 
provincie een advies vragen. Is dat advies positief en kan dat getoetst worden, dan wordt dit 
goedgekeurd. Geeft de gemeente een negatief advies, dan is dat een bindend advies en dan kunnen 
wij geen goedkeuring geven. Het is niet alleen de provincie die mee in het beleid zit maar ook de 
betrokken gemeente.  Over de aard van de goedkeuringen kan men aanhalen dat Begijnendijk het 
grootste aantal woningen realiseert omwille van het behaalde sociaal objectief, terwijl Grimbergen een 
mooi voorbeeld is van kernversterkend werken. Er wordt dus geanticipeerd op het sociale aspect, 
maar men verkiest goedgelegen gebieden boven gebieden die verder van de kern liggen. 
 
De heer Dunon herinnert eraan dat het systeem initieel voor goedkopere kavels bedoeld was. Is dit 
het geval?  
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, confirmeert dat het sociaal element zeer belangrijk was, dit staat 
ook in het akkoord. Goedkopere kavels gaan in de toekomst gerealiseerd worden.  
 
De heer Dunon peilt of het klopt dat de nood aan woningen dusdanig is dat op die manier kan 
verdergegaan worden met PRIAK’ s in tegenstelling tot andere provincies. Deze provincie gebruikt 
PRIAK’ s ten volle, waarom de andere provincies dan niet? 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verwijst naar haar uiteenzetting, en voegt eraan toe dat het ook 
in de lijn van de visienota ligt. PRIAK’ s worden niet te pas en te onpas gebruikt.  
 
Mondelinge vraag van mevrouw Lucia Dewolfs van 25 maart  met betrekking tot de vzw Health 
House Leuven 
 
Mevrouw Dewolfs diende op 25 maart 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de vzw Health 
House Leuven. 
 
Datanews.knack.be publiceerde op 17 maart jl. een reportage naar aanleiding van de opening van de 
vzw Health House Leuven. Op 24 november 2015 stemde de provincieraad in met de toetreding van 
de provincie Vlaams-Brabant als stichtend lid categorie A van de vzw Health House, gekoppeld aan 
een éénmalige financiële bijdrage van 250.000 euro. 
De vermelde reportage stelt dat Health House nu al op zoek zou zijn naar een nieuwe locatie om 
binnen dit en twee jaar te verhuizen. Graag had zij in dit verband vernomen:  
1. Of de informatie over de verhuis van Health House klopt en zo ja; wat daarvoor de aanleiding(en) 
en reden(en) zijn? 
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2. Of er (financiële) consequenties verbonden zijn aan een eventuele verhuis voor leden categorie A 
en meer bepaald de provincie Vlaams-Brabant en zo ja, welke?  
3. In 2015 werd vooropgesteld dat met de financiële inbreng van de partners bij de opstart, Health 
House 4 jaar operationeel zou kunnen zijn. Is deze inschatting nog steeds van toepassing? 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, wijst erop dat het doel van Health House de creatie is van een 
setting waar we ons als regio kunnen profileren. De provincie Vlaams-Brabant is stichtend lid. Er is 
nog geen formele discussie geweest op de Raad van Bestuur, laat staan een nota over een verhuis. 
Het concept is zo succesvol dat er méér mogelijk is, waardoor de behuizing te krap zou kunnen zijn. 
Een beslissing inzake een centralere ligging in Leuven is echter nog niet gevallen. Het huidige 
gebouw krijgen we ter beschikking, hiervoor wordt geen huur  betaald en de gemaakte kosten zijn 
voor de installatie en de storylines die allemaal makkelijk verhuisd worden. Op dit moment is dat 
echter nog niet aan de orde. De vraag over financiële consequenties kan dus ook nog niet beantwoord 
worden. In de Raad van Bestuur wordt gewezen op het engagement dat voor vier jaar is aangegaan. 
Er zijn initiatieven om bijkomende partners aan te trekken, maar er wordt gewaakt over de vier jaar. In 
de begroting zijn ook middelen voor Health House voorzien voor eventuele aanpassingen of nieuwe 
elementen. Dat is op dit moment nog niet aan de orde. 
 
Raadsvoorstellen 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 16 
Eerste reeks budgetwijzigingen 2018. 
Dit voorstel werd op 20 maart 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Op 22 maart 2018 diende de deputatie amendement nr. 16/1 in. 

 
De voorzitter wijst erop dat tijdens de raadscommissie het rapport rond de financiële toestand werd 
aangepast. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat BW1 dit boekjaar een positief resultaat heeft van 2,5 
miljoen. Het gaat om een lichte stijging van uitgaven, o.a. binnen het facilitair beheer (de nieuwe 
zonnewering, waarvoor er nieuwe studies nodig zijn) en het masterplan voor de inhuizing van onze 
diensten na de uitkanteling, maar ook middelen die ontvangen waren in 2017 voor de verhuur van 
Hanebos die we nu doorstorten naar de nieuwe beheerder. De belangrijkste stijging in de inkomsten is 
een verhoogde inkomst voor onze opcentiemen van bijna drie miljoen euro wat de raming voor 2018 
betreft. Voorts is er een belangrijke verschuiving van investeringsmiddelen die voorzien waren voor 
2017. Deze zijn niet gebruikt en worden dan automatisch ingeschreven in 2018. Dit betreft een bedrag 
van meer dan zestien miljoen euro. Er is ook een verschuiving omwille van geschatte inkomsten uit de 
uittreding van de intercommunales. Dit bedrag was ingeschreven bij de inkomsten in 2019, maar hoort 
naar 2018 te gaan. Dat maakt dat er  op kasbasis  geëindigd wordt op 17 miljoen euro.  
Het amendement slaat op het overzicht van de nominatieve toelage, een stuk waarvoor de 
financiering voorzien was maar nog niet aan de begunstigde was toegewezen (p. 64). 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, licht het amendement verder toe. De toelichting in het amendement 
is vrij duidelijk: er was een oproep naar de gemeentebesturen gedaan om projecten in te dienen voor 
bijkomende fietsenstallingen of fietskluizen in de buurt van openbare vervoersknooppunten. Een 
budget was voorzien voor geselecteerde projecten (onder andere Europese projecten), maar er werd 
36.000 euro méér gevraagd. Bijgevolg moest het bedrag verhoogd worden om een tegemoetkoming 
te kunnen geven aan de projecten die voldeden aan de gestelde criteria. 
 
De heer Dunon stelt vast dat ook de kennisgeving van IKA 2017 geagendeerd is. Deze cijfers zijn 
echter de basis van BW1. In dit licht stelt hij voor om de kennisgeving van de IKA eerst te behandelen.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, gaat akkoord.  



6 
 

De voorzitter gaat over tot de kennisgeving van voorstel nr. 25  
IKA 1 2017 
 
De heer Dunon constateert dat deze kennisgeving laattijdig is ingediend, hoewel reeds gekend in 
december 2017. Kan dit wel zo laattijdig toegevoegd worden? Hij heeft ook inhoudelijk een punt: op 
de laatste pagina, de motivering van de wijziging wordt het terugvorderen van een projectsubsidie 
erfgoedaansluiting vermeld. Graag had hij hier wat meer informatie over. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, laat weten dat dit wordt opgezocht maar de gebruikelijke procedure 
bestaat erin dat een subsidie wordt toegekend onder voorwaarde van uitvoering van het project. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, deelt mee dat de dienst dit uitzoekt.  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, komt hier verder in de vergadering op terug met het volgende 
antwoord: het betrof een project in Bierbeek waar men de lokale geschiedenis wou laten ontdekken en 
beleven op basis van molenverhalen. Dit project was eind 2015 toegekend, waarna men een jaar 
heeft om de verantwoordingsstukken neer te leggen. Er werden berichten uitgestuurd maar daaruit 
bleek dat het project niet was uitgevoerd. Het geld werd bijgevolg teruggevorderd. 
 
De provincieraad van Vlaams-Brabant neemt kennis van de Interne Kredietaanpassing 1 2017. 
 
 
De voorzitter herneemt de bespreking van voorstel nr. 16 
Eerste reeks budgetwijzigingen 2018. 
 

 Doelstellingennota p.3 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 De staat van het financiële evenwicht (M2) p.7 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 De financiële toestand p.11 
 
De heer Dunon heeft een vraag over pagina 13. De investeringsontvangsten zijn verhoogd met iets 
meer dan 16,5 miljoen euro. Hij neemt aan dat dit betrekking heeft op de 15 miljoen euro ontvangsten 
die voorzien waren voor de uittreding van de intercommunales (doorgeschoven van 2019, maar die in 
2018 vermeld moesten). Waarop is dit bedrag nu juist gebaseerd?  
  
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de 15 miljoen een raming is. Er is een overzicht van een 
aantal intercommunales waar de provincie uittreedt en naargelang de statuten van die 
intercommunales kan de interpretatie verschillen. Hiervan bestaan eveneens weinig precedenten. De 
bezorgdheid heerst bovendien dat de gemeentebesturen, die aandeelhouder zijn, met de activiteit 
verder kunnen. Voor iedereen moet er een redelijke uitkomst zijn. Het vertrekpunt was 15 miljoen 
euro. In aanmerking genomen dat het nu maart is, hoopt men bij BW3, aan het eind van het jaar, 
duidelijkheid te hebben. Door het overbrengen van dat bedrag naar 2018, komt het resultaat op 
kasbasis naar dit jaar terwijl het anders in 2019 stond. Het meerjarenplan blijft ongewijzigd. Het 
nettoresultaat voor dit jaar is 2,5 miljoen die je op jaarbasis terugvindt. En deze heeft te maken met de 
verhoogde opcentiemen.  
 
De heer Dunon vermoedt dat het bedrag waarschijnlijk een stuk hoger gaat liggen. En in één van die 
intercommunales, PBE, is al een heel groot deel opgesoupeerd…? Er zijn toch nog veel andere 
intercommunales waarvan ook nog iets te verwachten zal zijn?  
 
Mevrouw Swinnen vraagt of de heer Dunon suggereert dat bij PBE meer gevraagd wordt.  
 
De heer Dunon ontkent dit.  
 
Mevrouw Swinnnen herhaalt dat er geprobeerd wordt in goede verstandhouding een oplossing te 



7 
 

vinden voor iets wat extern opgelegd was. Het zal net geen 15 miljoen zijn, maar precieze cijfers zijn 
niet bekend. 
 

 Het doelstellingenbudget (B1) p.15 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1) p.19 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW 2 – per beleidsdomein) p.23 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW 3) p.45 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4) p.49 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

 Lijst van de gewijzigde nominatieve opdrachten (B6) p.53 
 
Mevrouw Dewolfs houdt halt bij pagina 56. In het provinciedomein Halve Maan Diest was men een 
overdekte ruimte bij het horecapunt vergeten, waardoor de kostprijs van het geheel te laag geraamd 
is. De cijfers zijn nadien bijgevoegd in het verslag van de raadscommissie. Men komt aan een tekort 
van een 33.985,95 euro excl. BTW. Onder welk budget wordt dat laatste bedrag dan ingeschreven? 
Onder ‘gebouwen en groot onderhoud’, of onder ‘terreinen en inrichting’? Voorts: wordt die 
onderraming, dat aanbestedingsdossier, nog op de raadscommissie gebracht?  

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het onder ‘gebouwen en groot onderhoud’ valt, bij het 
bedrag van 300.249 euro. Er wordt een bijkomend budget voorzien voor de overdekte ruimte en de 
berging van het hoogteparcours, nl. 50.000 euro.  

Mevrouw Wolfs verifieert of dit inderdaad wordt toegevoegd aan post 2210?  

De heer Zelderloo bevestigt dit. Hij vervolgt dat dit dossier al op de commissie behandeld is. Het is 
gewoon een toevoeging, het staat hier enkel wegens de 50.000 euro vermeld, die bij de nominatieve 
opdracht toegevoegd wordt. Het eigenlijke dossier is al behandeld in de commissie vorig jaar. 

 Lijst met wijzigingen aan de nominatief toe te kennen subsidies (B8) p.59 
 
Mevrouw Janssens gaat in op pagina 75-76 met een vraag rond evenementenwerking. Daar is een 
budget van 200.000 euro ingeschreven voor subsidies, een bedrag van +/- 75.000 euro voor een 20-
tal sportevenementen. Dit lijkt pure sportsponsoring, en de vraag rijst wat het echte reglement of de 
criteria zijn. Op de raadscommissie werd aangehaald dat het doel de promotie van de provincie 
Vlaams-Brabant is, maar dit is een doelstelling, geen indicator. Zijn er ondertussen binnen deputatie of 
de administratie indicatoren, en zo ja welke, om de toekenning toch objectiever te maken?  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, verklaart de motivering en reden van de lijst. Het idee rond 
evenementenbeleid is een realisatie van de vroegere sportdienst. Nu zijn er dus vooral 
sportmanifestaties. Het is een actieplan om enerzijds kansen te creëren rond ontmoetingen voor 
Vlaams-Brabanders en daarbuiten, anderzijds om zichtbaar te zijn voor een doelpubliek. Niet alleen 
met sport natuurlijk, maar ook met andere evenementen: de jaarmarkten in Leuven en Vilvoorde, 
wielerwedstrijden, … Een reglement in functie van toekenning van al dan niet nominatieve subsidies 
en ondersteuning van evenementen ter promotie van ons provinciaal beleid, is hierbij inderdaad 
relevant.  
 
De heer Laeremans vraagt of bij de volgende raadscommissie de betreffende papieren op tafel 
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kunnen komen, om de voorziening van 2018 tijdig te bekijken. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, stemt daarmee in. Momenteel wordt de hand gelegd aan een 
opsomming van activiteiten met een ruimere uitstraling binnen de provincie, voor mogelijke 
participatie. Die lijst en afspraken kunnen zonder probleem op een volgende commissie besproken 
worden. 
 
De heer Van den Cruijce herhaalt zijn betoog van een jaar geleden, met de vraag of de lijst met 
nominatieve subsidies geen giswerk is. Kan de deputatie zomaar subsidies toewijzen zonder zicht te 
hebben op de criteria? Het antwoord was toen dat dit zo gegroeid was: de bevoegdheid sport zat nog 
voor een jaar bij de provincie, en er waren nog organisaties die op haar steun rekenden, … voor dat 
laatste jaar kon geen visie meer ontwikkeld worden. De vraag rijst dus: is die lijst dezelfde lijst als vorig 
jaar, of zijn er toevoegingen? Is er dan nu geen visie ontwikkeld rond evenementenwerking? Is dit 
geen copy-paste van vorig jaar met evenementen à la carte? Het tijdelijke beleid dat vorig jaar door de 
vingers moest gezien worden is ondertussen twee jaar, wat moeilijk te tolereren is. Er wordt een 
bedrag aan subsidies gegeven, maar op basis van welke criteria? Er is uiteraard de traditie bij 
vroegere bevoegdheden, soms verloopt dit met een (interne of externe) commissie die over de 
kwaliteit waakt, maar hier lijkt dat niet meer aan de orde.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, benadrukt de vraag of men als provincie promotie mag voeren voor 
het provinciaal beleid, en wat de invulling dan is. Hij vindt promotie voor het beleid net de taak van de 
provincie. Vorig jaar kwamen de nominatieve subsidies vanuit de visie van de dienst sport. Sport hoort 
nu niet meer tot de provinciale bevoegdheden, maar wat met de promotie van toerisme, onze 
domeinen, milieu …? Hoe en waar kan dit dan? Sportmanifestaties leken die grote uitstraling te 
hebben. Wat de toevoegingen betreft gaat het in zijn ogen voor 2018 weer om dezelfde manifestaties 
met een brede uitstraling. Dit gebeurt op basis van sponsoraanvragen waarin de bedragen klaar en 
duidelijk staan. De toegevoegde waarde voor de provincie wordt ook in aanmerking genomen. Op 
basis daarvan wordt bepaald of de communicatie mee wordt opgenomen. Er wordt bekeken of er een 
reglement kan opgemaakt worden om te evalueren welke manifestaties al dan niet ondersteuning 
krijgen. 
 
De heer Van den Cruijce meent dat er al voldoende promotie gemaakt wordt voor de provincie. Hij 
vindt het opmerkelijk dat er niks gedaan is met de vroegere sportbevoegdheid, en de bijkomende taak 
om de sportclubs hier te ondersteunen. Met het wegvallen van de bevoegdheid gebeurt uiteindelijk 
hetzelfde. Betekent dit dat er al die tijd eigenlijk alleen aan de promotie van de provincie gedacht 
werd, in plaats van de ontwikkeling van sport? Hebben die subsidies de hele tijd bij de verkeerde post/ 
dienst gestaan? 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, merkt op dat de overhevelingen van de sportbevoegdheid in twee 
stappen gingen. Eerst gebeurde het overdragen van de investeringskredieten in 2014 naar 
Vlaanderen. Tot dan stond de provincie in voor het investeren in ruimte voor sport. Vlaanderen vroeg 
de provincie vervolgens de lijsten mee te bekijken, om vast te stellen welke belangrijk genoeg zijn om 
gesteund te worden. Het stuk dat in 2017 overbleef en in 2018 overgedragen is, had meer te maken 
met de aanmoediging van G-sport en het promotieluik. Dat wekt nu de indruk dat het alleen daarover 
ging. 
 
De heer Van den Cruijce herneemt dat deze subsidies dan toch nooit gebruikt werden om sportieve 
manifestaties te ondersteunen? Men redeneerde eerder zoals een sponsor: ”Waar kunnen wij de 
meeste naambekendheid verwerven?” 
 
Mevrouw Van Laere stelt zich de vraag of we de provincie nog mogen promoten … de provincie is 
immers een uitdovend bevoegdheidsniveau, waarom nog promotie? 
 
De heer Florquin weerlegt dat dit haar persoonlijke mening is. 
 
Mevrouw Van Laere herhaalt haar vraag. 
 
De voorzitter attendeert erop dat dat antwoord reeds gegeven is en stelt voor de discussie af te 
ronden. 
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 10. Motivering voor de aanpassing van de doelstellingennota p.79 
 
Er worden verder geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt amendement nr. 16/1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor. 
Amendement nr. 16/1 van voorstel nr. 16 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 
stemmen voor, geen tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 16 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 16 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 14 tegenstemmen 
en 8 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 17.  
Goedkeuring Bestek Studiebureau Stabiliteit en Speciale technieken en wijze van gunnen voor bouw 
Schietstand met horecapunt en kantoren in het Pivo te Asse-Relegem. 
Dit voorstel werd op 6 maart 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het de aanstelling betreft van een studiebureau voor de 
begeleiding op het gebied van technieken en stabiliteit. Dit vraagt immers om een graad van 
specialisatie en expertise waarover wij zelf niet beschikken. Dezelfde aanpak werd gevolgd voor de 
realisatie van de sporthal van het PIVO. Voor het bestek worden een zevental firma’s aangeschreven. 
 
Vragen of opmerkingen. 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
Voorstel nr. 17 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 57 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 18. 
Huurovereenkomsten m.b.t loods 68 PIVO met FOD Binnenlandse Zaken en Opleidingscentrum 
Brandweer Brussel. 
Dit voorstel werd op 6 maart 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de aanpassing van de huurovereenkomst van loods 68 
rechtstreeks voortvloeit uit de aanpassing van de schietstand in loods 45. Momenteel huurt de FOD 
Binnenlandse Zaken er om het verkiezingspapier te bewaren. Eind 2018 verhuist het overblijvend 
papier naar loods 68. Daarvoor moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden. Een tweede 
huurovereenkomst is lopende met de brandweer Brussel. Deze zou aflopen in 2019 maar er is een 
voorstel om die te verlengen tot 2024. In Brussel richt men nu een eigen oefenterrein in, en men 
verwacht dat dit klaar zal zijn tegen 2024. Indien niet kan de overeenkomst telkens verlengd worden 
met één jaar, zoals nu ook het geval is.  
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
Voorstel nr. 18 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 58 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, 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. 19.  
Goedkeuring onderhandse verkoop site Nossegem aan gemeente Zaventem. 
Dit voorstel werd op 13 maart 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat het een paar percelen in Nossegem (Zaventem), 
betreft. Een deel is bebost, een deel fungeert als locatie van de loods. Beide percelen zijn acht 
hectaren groot. Zaventem gaat akkoord met de schatting ten bedrage van 284.000 euro. 
 
De heer Smout heeft vragen over het milieutechnische aspect. De site heeft huisvuilproblemen gehad: 
Haviland had er recht van opstal in 1972 nadat de provincie die gronden verworven had. Heeft een 
bodemonderzoek plaatsgehad? Is er historische vervuiling? Zo ja, hoe wordt dat dan geregeld in de 
verkoop? Zou de historische vervuiling dan bij Haviland terechtkomen? 
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, verklaart dat er bodemonderzoek gedaan is in het kader van de 
inrichting van een speelbos. Dit is om die reden nog maar recent ingehuldigd, uit het onderzoek is 
gebleken dat de grond geen schadelijke vervuiling zou hebben, deze kan onbelast en met de nodige 
attesten verkocht worden. 
 
De heer Smout wil weten of de bodemattesten dus aanwezig zijn.  
 
Mevrouw Schevenels beaamt dit, Zaventem is ook in kennis gesteld. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 19 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 19 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 57 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 20.  
Onderhandse verkoop perceel Bekkevoort 1 sec F 118 F aan gemeente Bekkevoort. 
Dit voorstel werd op 13 maart 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verklaart dat dit een restperceel is van ongeveer vijf are groot. In 
het kader van de overdracht van de provinciewegen werd dit niet overgedragen aan Vlaanderen, 
wegens een uitgesteld project van Aquafin. Bekkevoort heeft nu opnieuw de vraag gesteld, daar 
Aquafin alsnog de werken start. Het schattingsbedrag bedroeg 23.600 euro.  
 
De heer Dunon merkt op dat het schattingsverslag in de raadscommissie niet toegevoegd bleek. Het 
is weliswaar maar een klein perceel van 5 are 70 ca, maar het gaat wél over landelijke woonzone. Er 
moet dus nagegaan worden in welke mate erop gebouwd kan worden. In het verslag leest hij alleen 
dat het perceel niet bebouwbaar is, tuingrond dus … Er wordt niet uitgewerkt in hoeverre dat perceel 
toch ingezet kan worden voor bebouwing. Het is echter begrijpelijk dat Bekkevoort daar een 
opportuniteit ziet. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, wijst erop dat de nota duidelijk de vraag aan de dienst 
ruimtelijke planning bevat. Het is een hoekperceel waar twee steenwegen samenkomen. Als de 
gangbare bouwvrije stroken in acht genomen worden is quasi geen bebouwing mogelijk. De dienst 
adviseert dat het niet voor bebouwing in aanmerking komt. Het schattingsverslag is in die zin door de 
beëdigde schatter opgemaakt. 
 
De heer Dunon weerlegt dat dit niet in het verslag staat, dit is een persoonlijke toevoeging.  
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verwijst naar het verslag waar vermeld is dat het een restperceel 
is, ongeschikt voor bebouwing. Bijgevolg kan het dus niet als bouwgrond verkocht worden. Het plan is 
duidelijk een restperceel dat destijds kosteloos werd overgedragen aan het Vlaams Gewest. 
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De heer Dunon vestigt er de aandacht op dat het verslag spreekt van vergelijkbare andere percelen. 
In hoever die ook echt vergelijkbaar zijn is een andere vraag. 
 
De heer Smout wijst erop dat het niet is omdat men aantal aren bouwgrond heeft, dat het ook 
bebouwbare grond is. Vaak zijn maar een beperkt aantal aren bebouwbaar 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 20 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 20 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 58 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 21  
Goedkeuring aankoop percelen Grimbergen overstromingsgebied Maalbeek.  
Dit voorstel werd op 13 maart 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
Op 13 maart 2018 diende de heer Joël Vander Elst, amendement nr. 21/1 in, namens de 
raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en patrimonium. 
 
De voorzitter gaat over naar de bespreking van amendement 21/1 van voorstel nr.21. 
 
Mevrouw Van Laere brengt aan dat oorspronkelijk voorgesteld was het perceel aan te kopen aan vier 
euro per are, nu wordt dit een acht euro per are. De Koninklijke Schenking vraagt om dit te verkopen 
aan acht euro, met de redenering dat een aantal jaar geleden een ander stuk grond in die buurt voor 
acht euro per are verkocht was. Logisch zou zijn die prijs van acht euro te handhaven. Aangezien er 
ondertussen een nieuw schattingsverslag is dat zegt dat de waarde van de grond vier euro is, lijkt de 
voorgestelde gang van zaken dus niet zo vanzelfsprekend. De vraag is of er een document bestaat, of 
een officiële vraag van de deputatie aan de Koninklijke Schenking, waarin staat dat het recentste 
schattingsverslag de waarde van de grond op vier euro per are schat, en dat dit ook de gewenste 
aankoopprijs is. Is er dan ook een officiële bevestiging van de Koninklijke Schenking dat zij het stuk 
grond niet willen verkopen aan de prijs die in het schattingsverslag staat? Die documenten lijken niet 
toegevoegd. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat op basis van het verslag van onze juridische dienst 
vastgesteld werd dat er een schattingsverslag gemaakt is. De Raad van Bestuur van de Koninklijke 
Schenking verklaarde daarop te verkopen aan de prijs van 2010 en de argumentatie waarop men 
inging op een hoger bedrag stond verkeerdelijk in het besluit. De argumentatie was: “Als we overgaan 
tot onteigening duurt dit maanden, met mogelijke prijsstijging tot gevolg. Dit zal meer kosten en meer 
tijd in beslag nemen”, maar deze motivering stond niet in de nota. Terecht werd opgemerkt dat men 
deze redenering dient neer te schrijven in het document, en daarop is dit in een amendement 
neergelegd. Dit is de motivering. Voor de brief van de Koninklijke Schenking verwijzen we naar de 
juridische dienst. Het amendement is wel degelijk terecht gevraagd door de commissie. 
 
De heer Guillemyn, diensthoofd-jurist, bevestigt dat het document – waarin de Koninklijke Schenking 
zegt dat ze niet akkoord gaat met de prijs van vier euro, maar minstens de prijs van 2010 vraagt - in 
het dossier zit, opgeladen in de set van raadpleegbare informatie. 
 
Mevrouw Van Laere bemerkt dat het leek alsof de vraag tot aankoop al gesteld was vanuit de 
deputatie, alvorens het tweede schattingsverslag er was. Ze informeert naar een document met een 
antwoord. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar bijlage drie.  
 
Mevrouw Van Laere herneemt dat in dat document de Koninklijke Schenking verklaart te willen 
verkopen aan acht euro, wat zij nergens terugvindt. Is aan de Koninklijke Schenking een 
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communicatie overgemaakt die meldt dat het verslag de waarde op vier euro schat, waarna het 
antwoord van de Koninklijke Schenking was dat ze het alleen aan acht euro wilde verkopen?  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, reageert dat die discussie op de deputatie is besproken, dat er een 
schattingsverslag is en dat de Koninklijke Schenking verklaard heeft dat zij alleen aan acht euro 
verkoopt. 
 
Mevrouw Van Laere antwoordt dat dit niet blijkt uit de voorgelegde documenten. Het lijkt sterk dat, 
gezien de eis tot een wettelijk verslag, de Koninklijke Schenking ondanks het schattingsverslag alleen 
aan acht euro wil verkopen, terwijl de Koninklijke Schenking toch ook moet weten waarvoor dat stuk 
grond gebruikt zal worden. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, wijst erop dat eigendomsrecht ook een factor van belang is. 
Uiteindelijk gaat het erom dat de werken kunnen verdergezet worden op een zorgvuldig gekozen plek 
waar een verruimd bufferbekken kan komen. 
 
Mevrouw Van Laere vraagt de brief in te kijken waarin het recente schattingsverslag (van de 
genoemde vier euro) bijzit, met de vraag of de Koninklijke Schenking aan dat bedrag wil verkopen. 
 
De voorzitter wijst erop dat elk raadslid inzagerecht heeft. 
 
De heer Guillemyn, diensthoofd-jurist, verduidelijkt dat dit het voorwerp was van een bespreking van 
de Koninklijke Schenking. Een schattingsverslag werd voorgelegd aan de Koninklijke Schenking, 
waarvan men liet weten niet akkoord te gaan. De prijs van 2010 moest gevolgd worden, waarop in de 
Raad van Bestuur werd gezegd dat men akkoord ging met de verkoop aan +/- acht euro per vierkante 
meter. 
 
De heer Dunon geeft aan dat in de commissie op 13 maart geen landmetersverslag toegevoegd was, 
maar wel een plannetje. Dat plannetje vermeldt de aankoop van de provincie Vlaams-Brabant voor 33 
are, maar dat gaat maar over één perceel. Het gaat toch wel degelijk over drie percelen: 31 deel 1, 
gaat dat ook over 30 deel 1 en vermoedelijk 29 deel 1? Zijn bijkomende vraag is of de drie percelen 
voor 100% gelegen zijn in parkgebied?  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat een nog gedetailleerder plan wordt toegevoegd aan het  
verslag. Een plan van de percelen was echter reeds aanwezig.  
 
n.v.d.r. 
 

Het betreffende plan is toegevoegd aan het verslag (Voorstel 21_plan_3 delen). 

 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt amendement nr. 21/1 van voorstel nr. 21 ter stemming voor. 
Amendement nr. 21/1 van voorstel nr. 21 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 
stemmen voor, geen tegenstemmen en 16 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 21 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 21 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 16 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
  
Mevrouw Van Laere geeft als reden van de onthoudingen dat er geen zicht is op wat vanuit deputatie 
verstuurd is. 
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 22.  
Raamovereenkomst voor de huur, het onderhoud en het vervangen van schoonloopmatten (perceel 1) 
en het reinigen van kledij en linnen (perceel 2) voor alle provinciale instellingen van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: goedkeuring voorwaarden, wijze van gunnen en bestek.  
Dit voorstel werd op 13 maart 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De voorzitter vermeldt de tekstuele aanpassing die naar aanleiding van een aantal opmerkingen in de 
commissie werd toegevoegd: ‘Conform de opmerking die tijdens de raadscommissie werd 
geformuleerd zal een tekstuele aanpassing gebeuren aan het voorstel, dat de financiële gegevens 
wordt verduidelijkt dat de 267.410 euro inclusief BTW, het maximum bedrag is voor een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Dit bedrag zal niet 
overschreden worden.’  
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het een raamovereenkomst is voor een periode van vier 
jaar. De aanvang van de raamovereenkomst gaat in op 1 augustus 2018 en loopt tot 31 juli 2022. Het 
betreft twee percelen: de huur, het onderhoud en de vervanging van schoonloopmatten in alle 
toegangszones van de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant, en het reinigen van werkkledij en 
linnen.  
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 22 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 20 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 60 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 23.  
Wijziging samenstelling PROCORO 
Dit voorstel werd op 15 maart 2018 behandeld door de deputatie. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, brengt aan dat er een kleine wijziging is: de leden uit 
PROCORO kwamen vroeger uit verschillende diensten, ook uit de dienst cultuur. Deze zijn echter 
uitgekanteld. De twee vertegenwoordigers uit deze dienst dienen dus te worden vervangen. Tevens 
nam een lid uit de dienst toerisme ontslag, en die plaats dient ook ingenomen te worden teneinde de 
PROCORO te vervolledigen.  
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 23 er geheime stemming voor. 
Bij geheime stemming behaalt mevrouw Celen 51 stemmen voor, 8 provincieraadsleden onthouden 
zich en geen enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming. 
Aldus wordt mevrouw Celen aangeduid als plaatsvervangend lid. 
 
 
De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 23 er geheime stemming voor. 
Bij geheime stemming behaalt mevrouw Dewaelheyns 52 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden 
zich en geen enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming. 
Aldus wordt mevrouw Dewaelheyns aangeduid als effectief lid. 
 
 
De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 23 er geheime stemming voor. 
Bij geheime stemming behaalt de heer De Bruyn 53 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich 
en 1 provincieraadslid stemt tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 



14 
 

Aldus wordt de heer De Bruyn aangeduid als plaatsvervangend lid. 
 
 
De voorzitter legt artikel 4 van het voorstel nr. 23 ter stemming voor. 
Artikel 4 van voorstel nr. 23 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
De voorzitter gaat over tot besloten zitting. 
 
De voorzitter heropent de openbare zitting om 15.50 uur 
 
 
 
 
De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 24 april 2018 en sluit de 
vergadering om 15.55 uur. 
 
 
 


