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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 23 oktober 2018

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Corinne Olbrechts, de heer Guy Uyttersprot, de heer Giorgios Karamanis, de heer Johan De 
Haes, de heer Geert Schellens, provincieraadsleden.

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat er sinds de vorige vergadering van de provincieraad geen antwoorden op 
schriftelijke vragen werden verstuurd.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nr. 102 t.e.m. 107 bij hem werden ingediend.
Op 18 oktober 2018 werd voorstel nr. 108 aan de agenda van de provincieraad van 23 oktober 2018 
toegevoegd.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 18 september 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)

De voorzitter deelt mee dat er geen mondelinge vragen zijn.
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Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 102.
Aanpassing organogram

Dit voorstel werd op 16 oktober 2018 behandeld door het bureau.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat het dossier twee kleine wijzigingen betreft. De eerste 
wijziging betreft de dienst document- en informatiebeheer: deze wordt de dienst “informatiebeleid”. 
Voorts worden de dienst organisatie en planning en de dienst personeelsbeleid samengevoegd tot de 
dienst ”personeel en organisatie”.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 102 ter stemming voor.
Voorstel nr. 102 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig 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. 103. 
Wijziging pensioenreglement tweedepijler contractuelen van de provincie Vlaams-Brabant.

Dit voorstel werd op 16 oktober 2018 behandeld door de commissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat het gaat om een aantal wettelijke aanpassingen die 
sinds mei 2018 moeten opgenomen worden in de polissen van de tweede pensioenpijler. Het betreft 
twee punten: de minimum instapleeftijd (waarop geen leeftijd mag gezet worden), en het feit dat de 
pensioenreserves pas zouden verworven worden na een minimumperiode. Deze twee zaken hebben 
voor de personeelsleden niet veel impact, maar dienen wel aangepast te worden. Het reglement is 
ook naar het overleg van de HOC-en BOC-vergaderingen gegaan, waar een protocol van akkoord 
werd verkregen om dit zo voor te leggen.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 103 ter stemming voor.
Voorstel nr. 103 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 64 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. 104. 
Derde reeks budgetwijzigingen 2018.

Dit voorstel werd op 16 oktober 2018 behandeld door de commissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar pagina 52 voor het overzicht van de grote wijzigingen. 
In verband met de derde budgetwijziging voor 2018 is bij de exploitatie-uitgaven het eerste 
wijzigingscijfer te zien. Men ziet minder uitgaven omdat een aantal kleine uitgaven niet doorgingen en 
omdat andere doorgeschoven zijn naar 2019 (de exacte toelichting is opgenomen vanaf pagina 88). 
Wat de investeringen aangaat kan men vaststellen dat enkele grote geplande investeringen werden 
doorgeschoven naar 2019, voor een bedrag van meer dan 16 miljoen euro. Doordat de investeringen 
niet meer voor 2018 zijn, zal de voorziene leninglast niet opgenomen worden. De leningen worden 
aldus verminderd met 12 miljoen. Er zijn ook kleine aanpassingen, zoals een grondige zuivering van 
de waters van Het Vinne waarvoor de provincie een belangrijke toelage krijgt. Deze schuift door naar 
volgend jaar. Het resultaat op kasbasis in 2018 neemt toe met 8.600.000,00 euro, waar dan ook nog 
een plaatsing is van de bestemde gelden van 1.300.000,00 euro naar aanleiding van de uittreding uit 
Intradura, zoals toegelicht in de commissie.
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Mevrouw Van den Eede heeft een vraag over pagina 57 (de lijst met wijzigingen aan de nominatief toe 
te kennen subsidies). Ze meent dat er onduidelijkheden zijn. Het klopt dat er zaken tussenstonden bij 
“nieuw” die al goedgekeurd waren. Die zijn nu bij “oorspronkelijk” gezet, maar de “nieuwe” lijken 
onvindbaar. De hele tabel van nieuwe nominatieve opdrachten zijn degene die verhuisd zijn naar het 
“oorspronkelijke”. 
Gedeputeerde Swinnen verduidelijkt dat het budget gewijzigd is, niet de lijst. Het restbudget is eruit 
gehaald, dat is nieuw.

De heer Dunon wenst meer informatie over het vrijetijdsfonds waar eerst 200.000,00 euro voor 
gebudgetteerd was: 84.000,00 euro werd niet uitgegeven. Er staan veel projecten in verband met 
WOI, maar deze hebben in 2018 hun afsluiting gehad. Waarom zijn er dan zo weinig projecten?

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat dit de toelagen zijn die voorzien waren in het kader 
van de sportmanifestaties die weggevallen zijn, en die niet uitgekeerd zijn.

De heer Dunon heeft een analoge vraag (pagina 77) over het intergemeentelijke woonbeleid. Er is een 
bedrag van 179.000,00 euro dat niet uitgegeven wordt terwijl er 210.000,00 euro voorzien was: is er 
dan zo weinig interesse geweest? 

De heer Dehaene, gedeputeerde, geeft aan dat er maar één aanvraag binnengekomen is, maar meer 
concrete info wordt aan het verslag toegevoegd.

n.v.d.r.

De reden waarom er slechts 30.000,00 euro van de voorziene 210.000,00 euro werd toegekend aan 
één project (Machelen) ligt in het feit dat dit jaar slechts één aanvraag is binnengekomen. De rest van 
de middelen werden overgezet naar volgend jaar voor een tweede oproep.

De heer Dunon informeert naar de motivering van de wijzigingen. Een groot bijkomend bedrag is 
toegekend aan gebiedsgericht streekbeleid (op pagina 24). 

De heer Florquin, gedeputeerde, verheldert dat het hoofdzakelijk gaat om de obligaties van Intradura.

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

De voorzitter legt voorstel nr. 104 ter stemming voor.
Voorstel nr. 104 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 26 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 105 
Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot perceel 2 van de lopende 
raamovereenkomst voor de ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling van uitgaande 
post, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als 
opdrachtencentrale.

Dit voorstel werd op 16 oktober 2018 behandeld door het bureau.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat de dienst informatiebeleid zich heeft toegelegd op een 
overheidsopdracht voor de uitgaande post, waarbij werd vastgesteld dat de Vlaamse overheid aan 
een gelijkaardige opdracht bezig was (ondertussen gegund). Voor de Vlaamse overheid ging het over 
een opdracht in 2 percelen, waarvan er één is waartoe de provincie kan toetreden. Het is voor de 
provincie een voordeel omdat men kan spreken van een administratieve vereenvoudiging en een 
enorm schaalvoordeel. Het gaat dan ook om de intekening op perceel 2 (perceel 1 is vooral van 
toepassing op de Vlaamse overheid en Brussel). De looptijd is drie jaar, de geraamde som bedraagt 
640.000,00 euro.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt voorstel nr. 105 ter stemming voor.
Voorstel nr. 105 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 63 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. 106. 
Goedkeuring definitief ontwerp Bouw Schietstand en Horecapunt in het PIVO

Dit voorstel werd op 11 oktober 2018 behandeld door de deputatie.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de eerste plannen begin 2018 in de commissie zijn 
verschenen. Een deel van de loods naast het stookgebouw wordt een schietstand. Dit is één van de 
gebouwen die nog niet gerenoveerd zijn. De schietstand komt in een deel van de loods en voldoet aan 
alle milieu- en veiligheidsnormen. In samenspraak met verschillende politiezones worden in totaal 
zeven schietlijnen voorzien om de infrastructuur optimaal te gebruiken. De rest van de loods wordt 
deels gebruikt om munitie veilig op te bergen en wordt deels ingericht voor oefeningen in arrestatie en 
verhoor. 
In het horecapunt op het gelijkvloers (in het oude stookgebouw) komen maaltijdfaciliteiten waarbij een 
systeem als in het provinciehuis wordt overwogen met warme en koude maaltijden. Het concept is 
echter nog niet duidelijk. 
Op de eerste verdieping komen kantoorruimten met sanitair en vergaderruimten. Deze zouden aan de 
veiligheidsfirma G4S, de huidige huurders en vragende partij, verhuurd worden. Zij hebben reeds hun 
akkoord gegeven. 
Aan het concept dat in de commissie kwam, is niet veel veranderd: de belangrijkste aanpassing is dat 
het gebouw energiezuiniger wordt. Er waren al isolatie, zonnepanelen en LED-verlichting. Nu zouden 
er ook warmtepompen komen (285.000,00 euro), die maken dat er minder energie nodig is om af te 
koelen en op te warmen.
Het totale geraamde bedrag komt op 4.100.000,00 euro, wat hoger is dan het oorspronkelijke 
ontwerp, door de introductie van geothermie. De bedoeling is om met de goedkeuring van de raad in 
december tot publicatie over te gaan, de offertes te openen in februari en de werken te starten in mei. 
Er wordt geraamd dat er 250 dagen zal gewerkt worden. Na bevraging bij de politiezones blijkt dat die 
stand zeer goed gebruikt zal worden, zowel door de politie als door G4S.

Mevrouw Dewolfs wenst te weten wat de looptijd van de huurovereenkomst van G4S is. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat alle huurders op de PIVO-site huren op jaarbasis. Dat 
blijft de afspraak in de toekomst.

Mevrouw Dewolfs vraagt zich af wat er gebeurt indien G4S daar op korte termijn vertrekt. Dan is er 
een dure uitbreiding gemaakt voor niets.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de kantoor-en vergaderruimten door het PIVO zelf 
gebruikt kunnen worden: deze ruimten zullen snel ingevuld worden. Er zijn tot dusver ook geen 
signalen van G4S die in de richting van een vertrek wijzen, integendeel. 

De heer Laeremans stelt zich de vraag waarom het dossier met een aanzienlijke wijziging van 
300.000 euro niet op de commissie van september gekomen is. Dan had deze grote bijkomende 
investering afgewogen kunnen worden. Het is een discussie waard. Nu is het moeilijk om daarover te 
oordelen, hoewel de fractie zeker achter het project blijft staan. 

De voorzitter verzekert dat hiervan akte wordt genomen. 

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

De voorzitter legt voorstel nr. 106 ter stemming voor.
Voorstel nr. 106 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 64 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. 107. 
Statutenwijziging VVP - algemene vergadering 9 november 2018.

Dit voorstel werd op 16 oktober 2018 behandeld door het bureau.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat het gaat over de statutenwijziging in het kader van het 
nieuwe decreet, in bijzonder de verlaging van het aantal raadsleden en gedeputeerden. Artikel 8 gaat 
over een voorstel van de verhoging van de bijdragen per provincie (van 5.000,00 naar 7.000,00 euro) 
om de verdere werking van de VVP te blijven garanderen. Artikel 11 en 21 behandelen de aanpassing 
en vermindering van het aantal raadsleden en gedeputeerden. Artikel 6 gaat over de aanpassing van 
het initiële artikel, om dit conform de vzw-wetgeving te zetten. Het initiële artikel bevatte een fout in 
verband met de wetgeving die zegt dat het aantal bestuurders nooit hoger mag zijn dan het aantal 
leden van de vzw. De bestuurders zijn vandaag de provincies, het aantal bedraagt dus vijf. In het 
vroegere artikel was dat gelijk, dit is echter niet meer toegelaten nu het aantal leden hoger moet zijn. 
De heer Laeremans stelde toen de vraag wie dan de zesde is. Vanuit de VVP werd daarover nog 
geen beslissing genomen, maar er kan nu reeds gezegd worden dat dit artikel kortelings opnieuw 
gewijzigd wordt, conform de nieuwe wetgeving. 

De heer Dunon merkt op dat het vreemd is dat deze kwestie nu pas ter sprake komt. Het lijkt hem 
maar evident dat de provincie ook in orde is met de reglementering.

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

De voorzitter legt voorstel nr. 107 ter stemming voor.
Voorstel nr. 107 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De heer Laeremans geeft aan dat de fractie niet zo hoog oploopt met de VVP en het democratische 
gehalte daarvan. Ze is er, in tegenstelling tot in andere provincies, altijd buitengehouden. Met de 
verkleining is er voor de oppositie dus geen schijn van kans tot inbreng. Het is een wat gemiste kans 
dat er geen stemmen vanuit de oppositie mogelijk zijn.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 108. 
Vastlegging budget 2019 voor Vlabinvest apb

Dit voorstel werd op 18 oktober 2018 behandeld door het bureau.

De heer Dehaene, gedeputeerde, brengt aan dat het budget vorige week werd besproken op de raad 
van bestuur van Vlabinvest. Het budget van 2019 is zeer gelijklopend met 2018. De weinige 
verschuivingen zijn de volgende.
Bij de ontvangsten gaat het over het bedrag (475.000,00 euro) dat in 2018 vanuit de provincie naar 
Vlabinvest is gegaan. Het is niet meer voorzien in 2019, het was een éénmalige ondersteuning. 
Ook was er de verkoop van gronden in 2018, voor 1.055.000,00 euro. In 2019 is een verkoop voorzien 
van 900.000,00 euro.
Bij de ontvangsten was er een éénmalige subsidie voor het gedeelte zorg: het overschot van de 
investeringsbudgetten (restbudgetten) die binnen welzijn bij Vlabzorginvest zijn ondergebracht. 
Er zijn geen verdere restbudgetten. 
Bij kosten is er een vermindering van 70.000,00 euro aan onderhoud, gebruik en ontwikkeling van 
gronden. Door de verkoop van een aantal zaken verminderden de kosten van onderhoud. Er is dan 
ook 40.000,00 euro minder voor de huur van diensten. 
Bij uitgaven ziet men 475.000,00 euro die van de provincie ontvangen werden; deze werden in 2018 
niet uitgegeven maar zijn naar 2019 verschoven. 
Voor wonen blijft een bedrag van 2,1 miljoen euro over voor aankoop van gronden. Voor welzijn blijft 
een 2,4 miljoen euro over voor investeringen in de welzijnssector.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt voorstel nr. 108 ter stemming voor.
Voorstel nr. 108 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 62 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 13 november 2018. 
Hij deelt tevens mee dat de uitnodiging voor de provincieraad van 13 en 20 november, op welke de 
budgetbespreking zal plaatsvinden, tijdig bezorgd wordt aan de raadsleden. Het stramien voor deze 
besprekingen, zoals bepaald in de bureauvergadering van 16 oktober 2018,  wordt eveneens bezorgd.

Het stramien verloopt als volgt:

• dinsdag 13 november 2018:

- 14.00 uur: toelichting van de agenda;
- 14.00 uur tot 16.00 uur: mondelinge vragen en lopende dossiers;
- vanaf 16.00 uur (of vroeger, indien de lopende dossiers zijn afgewerkt, tot ten laatste 18.00 uur): 

toelichting bij het budget 2019 door de deputatie gedurende 1 uur, gevolgd door de replieken 
vanuit de meerderheid (max. 15 minuten per fractie);

 
• dinsdag 20 november 2018:

- replieken van de oppositie (max. 15 min. per fractie);
- vragen over het budget;
- stemmen over het budget (indien bespreking afgerond is);
- verder afwerken van de lopende dossiers;
- viering eremandatarissen en afsluitende receptie. 

De voorzitter sluit de vergadering om 14.50 uur.


