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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 18 september 2018

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Marc Wijnants, mevrouw Fatima Lamarti, de heer Nico Creces, de heer Koen Moeyersons, 
provincieraadsleden.

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat op 30 augustus 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Jan Laeremans van 1 augustus 2018 met betrekking tot waterlekken.
De voorzitter deelt mee dat op 31 augustus 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Jan Laeremans van 9 augustus 2018 met betrekking tot taalproblemen in het 
provinciedomein te Huizingen.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 80 t.e.m. 86, de kennisgevingen nrs. 87 en 88 en de 
voorstellen nr. 89 t.e.m.100 bij hem werden ingediend.

Op 12 september 2018 werd motie nr. 101 ingediend door de heer Laeremans met betrekking tot de 
wens van de gemeenteraad van Ronse om de taalfaciliteiten af te schaffen.
Conform artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, dient de provincieraad zich 
uit te spreken over de ontvankelijkheid van motie nr. 101.

De voorzitter gaat over tot de stemming van de ontvankelijkheid van motie nr. 101. 

De heer Laeremans licht toe waarom hij de motie ontvankelijk acht. Hij benadrukt dat dit onderwerp 
iets is dat de provincie aanbelangt. De fractie neemt daar dus een standpunt over in. Hij acht het in de 
provincie Vlaams-Brabant des te meer van belang, gezien de faciliteitengemeenten rond Brussel en 
Bever, en omdat de provincie zelf ook de faciliteiten moet regelen en toepassen. In die zes 
gemeenten zijn er regelmatig politieke spanningen, de provincie heeft er dus belang bij dat er een 
einde komt aan de taalfaciliteiten. Dit geeft de provincie dan ook nog eens de kans om politiek in het 
nieuws te komen. Genoeg redenen om deze motie ontvankelijk te verklaren. 
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De voorzitter legt de ontvankelijkheid van motie nr. 101 ter stemming voor.
Motie nr. 101 wordt bij hoofdelijke stemming ontvankelijk verklaard met 56 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 

De heer Petit verklaart bij de onthouding dat zijn fractie helemaal niet akkoord gaat met de reden 
waarom deze motie aan de raad voorgesteld wordt. 

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 19 juni 2018 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

De voorzitter wijst erop dat in voorstel 78 betreffende het nieuwe subsidiereglement voor begeleiders 
van arbeidsmatige activiteiten (een besluit dat goedgekeurd werd door de provincieraad op 19 juni) 
een materiële fout werd rechtgezet. Het ging namelijk om de foutieve nummering van de artikels in het 
reglement. Dit werd intussen gecorrigeerd, inhoudelijk wijzigt er niets aan het besluit dat de 
provincieraad heeft goedgekeurd.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

De heer Fonteyne diende op 11 september 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de 
werking van de hulpdiensten in Galmaarden.

Op zaterdag 8 september om 22.44 uur belde een dame uit Vollezele naar het nummer 112. Haar 
zoon had zich ernstig verslikt. Ze kreeg een persoon aan de lijn die het Nederlands niet helemaal 
machtig was. Het gesprek duurde iets meer dan 2 minuten. De hulpdienst uit Tollembeek is 
aangekomen ergens tussen 23.10 uur en 23.17 uur, dit is niet helemaal duidelijk. De moeder is rond 
23.00 uur zelf naar het ziekenhuis gereden. Met haar zoon is gelukkig alles goedgekomen.
Het is duidelijk dat er bij de hulpdiensten iets verkeerd is gelopen. Het kan niet zijn dat een heel nabij 
gelegen hulpdienst er zolang over doet om ter plaatse te raken.

De heer Fonteyne stelt in deze context volgende vragen 

1. Wat is de gemiddelde tijd dat een dringende hulpdienst er over doet om ter plaatse te geraken in 
de regio Galmaarden, zeker met de hulppost in de buurt?

2. In welke centrale is de moeder terechtgekomen? 
3. Is er reeds een onderzoek geweest naar wat er precies is fout gelopen?
4. Zijn er in het verleden nog zulke voorvallen geweest?
5. Welke stappen worden ondernomen om dit in de toekomst te vermijden?

De heer De Witte, provinciegouverneur, legt uit dat de normale procedure afhangt van het tijdstip van 
de dag. Het is een vrijwilligerspost: overdag zijn de diensten daar aanwezig, ’s Nachts komen ze van 
thuis. Overdag moeten ze in principe binnen twee minuten vertrekken, ’s nachts binnen vijf minuten. In 
de praktijk slaagt men daar doorgaans ook in. Interventies worden doorgaans in minder dan tien 
minuten bereikt, wat zeer snel is, want de algemene regel is binnen de vijftien minuten. De algemene 
situatie is er na de oprichting van die bijkomende post goed. Zoals alle vaste telefoonnummers vanuit 
Vlaams-Brabant is deze oproep in Leuven terechtgekomen. Alle mobiele telefoons worden immers 
gecapteerd door een mast die op het grondgebied van Vlaams-Brabant staat.
Dat maakt het mogelijk dat men net aan een grenszone zit, waarbij een gsm wordt gecapteerd door 
een mast in bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen, waarna die in een andere noodcentrale terechtkomt. In dit 
geval was dat in Leuven. De oproep belandde bij iemand die Nederlandstalig is. 
Het bleek inderdaad een moeizaam gesprek omdat de operator twee keer moest vragen naar het 
juiste adres, daar hij dat de eerste keer niet verstaan had. Dit had niets te maken met Franstalig of 
Nederlandstalig woordgebruik. Het maakte het gesprek langer dan gewoonlijk. Zoals anders gaf de 
centrale dit door aan de brandweerzone. Helaas drukte de dispatcher - die de ziekenwagen uitstuurde 
- op een verkeerde knop zodat een vertraging ontstond. Dit is pas na tien à twaalf minuten vastgesteld 
en de ziekenwagen werd vervolgens opnieuw aangestuurd. Deze was er dan in vier minuten. Het 
probleem zat dus bij een verkeerde bediening. Om herhaling te voorkomen wordt het 
informaticaprobleem aangepast. Ook zijn de instructies gegeven dat zowel de dispatcher van de 
hulpverleningszone als de operator van de noodcentrale bij vraag naar een dringende ambulance 
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telefonisch moeten navragen, om de status te checken. Na enkele minuten kan men dan informeren 
naar het vertrek van de wagen. Bij de betreffende diensten is niets bekend van eerdere incidenten in 
deze zin. Het gaat hier om een menselijke fout die een jammerlijke situatie heeft gecreëerd, gelukkig 
zonder schade. 

De heer Fonteyne voegt toe dat de moeder de brandweer niks verwijt. Ze suggereerde wel het idee 
om mensen door de provincie te laten aanmoedigen om EHBO-cursussen te gaan volgen.

De heer Van den Cruijce diende op 17 september 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
de taalproblematiek in het provinciedomein van Huizingen.

Tijdens de zomermaanden waren in het provinciedomein van Huizingen veiligheidsmensen aan het 
werk die ééntalig Frans spraken. Het is niet het eerste taalincident in Huizingen en de heer Van den 
Cruijce legt dan ook graag de volgende vragen voor:
- Is de deputatie op de hoogte van deze problematiek?
- Wie is verantwoordelijk voor de aanstelling van deze veiligheidsfirma en werden daarbij de 

taalvereisten nagekeken?
- Blijft de deputatie achter haar reglement staan in verband met het taalgebruik, namelijk dat wij als 

overheid het Nederlands gebruiken in Vlaanderen? Zijn er maatregelen getroffen tegenover de 
betreffende beveiligingsfirma en zo ja, welke?

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat de deputatie op de hoogte is van deze problematiek. 
Alle bewakingsopdrachten voor het provinciebestuur werden met een raamovereenkomst van 1 
november 2016 tot en met 31 oktober 2020 toegewezen aan G4S. Het contract laat toe dat de 
opdrachthouder met onderaannemers werkt. Op het vlak van taalgebruik zijn in het bestek twee 
bepalingen opgenomen. De kandidaat-inschrijver moet aantonen dat hij minstens 120 
bewakingsagenten in voltijdse equivalenten in vaste loondienst heeft, waarvan er minimum 100 
bewakingsagenten met minstens de beroepsklasse SB. Dit betekent ‘bewakingsagent basis’, met 
moedertaal Nederlands. Deze zijn vergund voor de statische bewaking en persoonscontrole. Ook zijn 
er minimum 20 bewakingsagenten met hond. In de technische bepaling staat dat de agenten de 
personeelsleden en bezoekers klantvriendelijk en perfect Nederlandstalig te woord staan.
Ze hebben dus een actieve en alerte houding. Naar aanleiding van de klachten over taalgebruik van 
de privébewakers in Huizingen, werd de firma G4S gecontacteerd voor overleg. In het najaar wordt 
met G4S een grondige evaluatie gepland, en daarop zullen beslissingen volgen.

De heer Van den Cruijce wil weten of het klopt dat men niet van iedereen verwacht dat ze het 
Nederlands machtig zijn. Van 20 agenten wordt niet verwacht dat ze het Nederlands kennen, maar 
wel dat ze het spreken? 

De heer De Witte, provinciegouverneur antwoordt dat de voorwaarde is dat er minstens 100 
Nederlandstaligen moeten zijn, wat moet volstaan om altijd perfect Nederlandstalig te kunnen 
antwoorden. 

De heer Van den Cruijce vraagt zich af of er geen imagoprobleem is. Firma’s hebben blijkbaar het 
gevoel dat ze zich in Huizingen niet aan de regels moeten houden. In verschillende departementen 
van het domein is dit reeds gebeurd. In de cafetaria, het zwembad enz. zijn mensen tewerkgesteld die 
het Nederlands niet machtig zijn. Ook in de brochure ‘Inspiratie voor de legislatuur 2019-2024’ leest hij 
niet dat er anderstaligen zijn en dat daar extra moeite moet voor gedaan worden. Het provinciebestuur 
profileert zich zwak met haar Nederlandstalig imago en daarom denken mensen de grenzen te mogen 
verleggen. Het reglement is goed, maar het wordt door de uitvoerende macht te zwak 
gecommuniceerd.

De voorzitter wijst erop dat de inspiratiebrochure een document is van de administratie, niet van de 
deputatie.

Mevrouw Van den Eede heeft een bijkomende opmerking. Ze heeft bericht gekregen dat het bureau is 
geannuleerd, en wil nu meedelen wat ze anders op het Bureau zou meedelen. Ze brengt aan dat veel 
collega’s in deze provincieraad zitten sinds het jaar 2000. Velen gaan de raad verlaten, ze zou het dan 
ook gepast vinden, moest die viering nog deze legislatuur kunnen doorgaan. Het is al verschillende 
keren gevraagd, maar dit wordt blijkbaar op de lange baan geschoven. 

Mevrouw Swinnen legt uit dat wordt gewacht op de officiële oorkondes, die vermoedelijk niet meer op 
tijd klaar zullen zijn. Daarom is met de voorzitter een voorstel uitgewerkt. 
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De voorzitter vervolgt dat overleg is gepleegd met de leden van de deputatie. De huldiging van de 
provincieraadsleden met een lange staat van dienst zou effectief doorgaan deze legislatuur, namelijk 
op de allerlaatste vergadering van deze raad met de huidige samenstelling. Er wordt geprobeerd om 
de medailles en oorkondes tijdig te bekomen maar indien dit niet het geval is, wordt op eigen maat en 
vanuit de provincie een aandenken voorzien voor deze provincieraadsleden. Het is dus niet op de 
lange baan geschoven. Men wou alleen wachten op de officiële medailles, maar die zullen er 
misschien niet zijn. Vandaar deze oplossing. De details kunnen besproken worden op het bureau van 
16 oktober 2018. 

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 80
Buitengebruikstelling vaste activa

Dit voorstel werd op 4 september 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat op vraag van de commissie een kolom werd 
toegevoegd aan het verslag met de boekwaarden. Tevens wordt een technische correctie aan de titel 
voorgesteld. Het is wat misleidend: het ging inderdaad over zaken die overgedragen zijn - 
voornamelijk Hanenbos naar aanleiding van de uitkanteling - en men stelt voor om daarvan te maken 
“overgedragen activa in het kader van de uitkanteling, vastgelegd in het decreet van 18 november 
2016”. Dit als een technische correctie bij het verslag. 

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 80 ter stemming voor.
Voorstel nr. 80 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

Mevrouw Van den Eede liet weten dat haar stem niet werd geregistreerd door de stemcomputer, maar 
dat zij ‘ja’ stemt. Hiervan werd akte genomen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 81.
Raamovereenkomst voor het leveren van kantoor- en schoolmateriaal voor alle instellingen van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: 
- goedkeuring bestek en wijze en de voorwaarden van gunnen;
- goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's.

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid 
en patrimonium.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, verheldert dat het huidige contract eindigt op 31 december 2018. 
De bedoeling is een raamovereenkomst voor vier jaar af te sluiten, startende op 1 januari 2019.
De duurzaamheidsaspecten werden in dit dossier opgenomen. 5 firma’s worden aangeschreven en er 
wordt een totale uitgave van 174.240 euro (btw inclusief) voorzien, gedurende een periode van 48 
maanden. 

Mevrouw Van den Eede wenst te weten waarom men een bestek moet goedkeuren, zonder een 
raming te mogen goedkeuren. Hier is al vaak de uitleg over gegeven: ‘anders gaan de inschrijvers het 
bedrag te weten komen’. Uiteindelijk is het echter aan de raad om een raming goed te keuren. Er is 
een reglement dat stipuleert ‘als de inschrijvingsprijs meer dan 10% hoger is dan het ramingsbedrag, 
dan moet daarmee teruggekomen worden naar de raad’. Keurt de raad die raming niet goed, dan zit 
men met een probleem. Ook op het kabinet werd beaamd dat het aan de raad is om die raming goed 
te keuren, maar er is nergens een verwijzing naar een raming. De raad heeft dan geen raming 
goedgekeurd, hoewel die er mogelijk wel is. Het is dus aan de raad om de raming goed te keuren en 
dit geldt voor alle soortgelijke dossiers.

De heer De Witte, provinciegouverneur, is er niet van op de hoogte dat vandaag enige regelgeving 
bepaalt dat een raming aan de provincieraad moet voorgelegd worden of dat dit een verplichting zou 
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zijn. 

Mevrouw Van den Eede stelt dat dat al jaar en dag zo is, net als in de gemeenteraad. 

De heer De Witte, provinciegouverneur, vraagt zich af waar men zich dan op baseert.

Mevrouw Van den Eede verwijst naar de regelgeving in verband met de afwijking van 10%.

De voorzitter refereert naar een Koninklijk Besluit van vorig jaar waarin bepaald is dat de afwijking 
verhoogd werd naar 50%. Het principe klopt echter. 

De heer Laeremans vraagt zich af waarom sinds jaar en dag het bedrag in het raadsvoorstel stond en 
dat dat nu in de nota van de deputatie moet gezocht worden. Waarom is dit geen onderdeel meer van 
het raadsvoorstel?

Mevrouw Van den Eede vervolgt dat de raming enkel in de nota van de deputatie staat. In het 
beslissend gedeelte wordt er ook op geen enkel moment naar verwezen. Maar indien men ze per se 
wil te weten komen, dan kan men dat wel. Waarom kon de raming vroeger wel vermeld worden, en nu 
niet meer?

De voorzitter beaamt dat dit een relevante opmerking is en dat dit binnen de deputatie bekeken kan 
worden. 

De heer Laeremans informeert of dit op het volgende bureau besproken kan worden. Het gaat om 
geld van de gemeenschap en dat wordt dan niet vermeld. Men zou de indruk kunnen krijgen dat men 
carte blanche geeft, dat eender welk bedrag mogelijk is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde stelt voor om, in afwachting van het bureau, de bedragen in het 
verslag van deze vergadering op te nemen. 

Er ontstaat een discussie over een adequate aanpak, waarop de voorzitter de vergadering schorst om 
14.40 uur voor een overleg met de fracties.
De voorzitter heropent de vergadering om 14.45 uur.

Met de fractieleiders wordt een consensus gevonden rond het voorstel: voor deze zitting wordt in alle 
dossiers waar geen raming is vermeld, een artikel toegevoegd aan het besluit, waarin het 
ramingsbedrag wel degelijk wordt vermeld. Aparte amendementen hoeven niet ingediend te worden 
hiervoor. Een definitieve regeling wordt besproken op het bureau van oktober 2018. 

Mevrouw Van de Wiele heeft een opmerking over de raamovereenkomst voor het leveren van school-
en kantoormateriaal. Ze vindt het jammer dat het verslag vandaag vrij laat is toegekomen, de meeste 
raadsleden hebben dit niet kunnen inkijken. Er werd in de raadscommissie beloofd om de lijst te 
bezorgen van de artikelen in de gekende korf, en die was niet bijgevoegd.
De heer Zelderloo, gedeputeerde, geeft aan dat dit wordt opgenomen in het verslag van de 
betreffende commissie.

n.v.d.r.

De lijst met de niet-vooraf gekende kantoorartikelen is als bijlage toegevoegd aan dit verslag en is 
raadpleegbaar op de deelsite.

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

De voorzitter legt voorstel nr. 81 ter stemming voor.
Voorstel nr. 81 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.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 82.
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het afsluiten van een raamovereenkomst voor een web content 
managementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek en wijze van 
gunnen.

Dit voorstel werd op 4 september 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe uit dat het de opstart van een plaatsingsprocedure van een 
web content managementsysteem voor de website van de provincie betreft, via een Europese 
aanbesteding. Hieraan ging een studiefase met een functionele analyse vooraf, onder begeleiding van 
Amplexor. Er wordt een grote opkomst van geïnteresseerden verwacht voor het vervolgtraject. Er 
wordt niet expliciet naar een open source gevraagd, wel naar een product dat door meerdere firma’s 
kan worden ondersteund en waaraan zo min mogelijk een bedrijfseigen code wordt toegevoegd. Dat 
vermijdt een vendor lock-in. Het bedrag betreft eenmalig 100.000,00 euro voor de implementatie, 
jaarlijks 50.000,00 euro voor de licenties en nog eens jaarlijks 40.000,00 euro voor het onderhoud.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 82 ter stemming voor.
Voorstel nr. 82 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 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. 83. 
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het afsluiten van een raamovereenkomst voor een IT-toepassing 
voor het PIVO. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Dit voorstel werd op 4 september 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, informeert de raad dat dit een dubbele bestelling via Europese 
aanbesteding betreft. Enerzijds gaat het om een learning management systeem om de organisatie 
van cursussen en lokalen in te plannen, voor cursistenbeheer, de facturatie, de catering etc. 
Anderzijds gaat het om een elektronische leeromgeving met de digitale leerstof zelf. Deze moeten 
digitaal onderwijs in het PIVO mogelijk maken. De nadruk ligt meer op creativiteit dan op prijs, omdat 
men leveranciers wil aanmoedigen vanuit het managementsysteem en vanuit de leeromgeving de 
koppeling te maken met social media. Op termijn worden ook gamification, virtual reality, enz, 
gecombineerd met het geheel.
Voor deze operatie wordt door de dienst informatica 225.0000,00 euro voorzien (2019), en 100.000,00 
euro bij het PIVO. De kosten voor het onderhoud worden de volgende jaren door informatica 
gedragen, de kosten voor bijkomende licenties gaan naar het PIVO zelf; deze worden geraamd op 
100.000,00 euro.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter voorstel nr. 83 ter stemming voor.
Voorstel nr. 83 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem 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. 84. 
Verdere uitbouw van de cel Rijopleidingen en Verkeer d.m.v. strategische partnerschappen. 
Principiële goedkeuring

Dit voorstel werd op 11 september 2018 werd behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat deze principiële goedkeuring verder bouwt op de 
specialisatiematrix die is afgesproken met de verschillende scholen in de verschillende provincies in 
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overleg met de bevoegde minister. Vanuit deze matrix wordt nu aangebracht dat de provincie verder 
inzet op rijopleidingen en op voortgaande specialisatie. Er zijn al overeenkomsten met VDAB, met 
PROCentrum en een aantal andere organisaties, en hier wordt gevraagd of de raad ermee akkoord 
gaat dat om deze weg verder in te slaan. Met de NMBS, Vias en Ethias zijn er verkennende 
gesprekken, met de VSV is al een volgend stadium bereikt. Het is dus de vraag of de raad toestemt 
om met de VSV naar een concreet uitgewerkte samenwerking te gaan. Deze wordt uiteraard later 
voorgelegd, eens ze gefinaliseerd is. Bij deze principiële goedkeuring is nog geen raming voorzien. 

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 84 ter stemming voor.
Voorstel nr. 84 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem 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. 85. 
Intentieovereenkomst tussen PIVO en Brussels Airport Company 

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, geeft aan dat dit voorstel een overeenkomst met Brussels Airport 
Company (BAC) beoogt. BAC heeft een uitgebreide brandweerexpertise inzake incidenten die zich op 
de luchthaven kunnen voordoen. Die expertise zou zeer welkom zijn om de opleidingen in het PIVO te 
verbeteren, maar anderzijds beschikt het PIVO over ervaring en expertise die voor BAC nuttig kunnen 
zijn. Daarom het voorstel een overeenkomst te sluiten met BAC. De nota omvat wat die overeenkomst 
inhoudt, onder andere het ter beschikking stellen van medewerkers, uitwisselen van informatie, 
inhuren van infrastructuur enz. met de bedoeling de expertise van beiden te maximaliseren.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 85 ter stemming voor.
Voorstel nr. 85 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 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. 86. 
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van 
een partner voor de organisatie van opleidingen prioritair rijden op de openbare weg voor het PIVO-
opleidingscentrum. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er vandaag al een opleiding is in samenwerking met 
PROCentrum, waarvan de positieve resultaten in de media geweest zijn. Alle betrokken agenten 
volgden de opleiding “Defensief maar prioritair rijden” in het PIVO, met het resultaat dat er minder 
ongevallen zijn in de politiezone Antwerpen. De overeenkomst met PROCentrum loopt af in april 
2019, de procedure om een nieuwe partner te zoeken dient dus te starten. Men stelt voor om dat te 
doen voor vier jaar, waardoor met de raming van 320.000,00 euro (btw inclusief), een Europese 
bekendmaking nodig is. Met inachtname van de voorgenomen timing, kan tegen maart 2019 een 
gunning plaatsvinden voor een nieuwe partner, alvorens de huidige overeenkomst afloopt.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd

De voorzitter legt voorstel nr. 86 ter stemming voor.
Voorstel nr. 86 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.



8

De voorzitter legt kennisgeving nr. 87 ter kennisname voor.
Wijzigingen bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk (BRF) 2018

Deze kennisgeving werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, deelt mee dat hiermee een grote oefening voor de wijziging van het 
recreatieve netwerk heeft plaatsgevonden. Men doelt op optimalisatie en eventueel bij aanleggen. In 
totaal zijn er 50 nieuwe trajecten opgenomen, 155 km méér bewegwijzerd. Dat is 150 km meer dan in 
2012. Het gaat om het verleggen van routes, om hen aangenamer en rustiger te maken. Er zijn een 
aantal routes toegevoegd en nieuwe projecten worden ingepast. Voorts zijn de nieuwe kaarten 
geactualiseerd en verbeterd. Dit resulteert in een aanpassing van het netwerk. De gemeentes die 
fietspaden willen realiseren of verbeteren op dat recreatief netwerk kunnen een subsidie krijgen tot 
40% van de kostprijs van de aanleg.

De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 87.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 88 ter kennisname voor.
Wijzigingen bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 2018

Deze kennisgeving werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, verklaart dat dit tweemaal per jaar aan de raad wordt meegedeeld. 
Het totaal netwerk groeit van 2429 km naar een netwerk van 2440 km, een toename van zo’n 11 km. 
In hoofdzaak gaat het om wijzigingen in de nummeringen van de fietssnelwegen. Soms is de 
hoofdroute anders dan voorzien en die wordt dan aangepast. Er zijn ook verleggingen waar na de 
nodige studie gebleken is dat de wenslijn niet optimaal of realiseerbaar is. Er wordt ook voorgesteld 
een snelweg in Halle (de aftakking naar de Colruyt-site) om te zetten van fietssnelweg naar BFF 
omdat daar de FSW-kwaliteit niet gerealiseerd kan worden. In de commissie zijn alle tracés en 
aanpassingen reeds toegelicht.

De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 88.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 89.
Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Haacht, 
Zemst en Pepingen i.v.m. de borden voor buurt- en voetwegen.

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, verwijst naar de reeds eerdere behandeling van dit onderwerp. De 
gemeenten krijgen de kans om bordjes en palen bij de provincie te bestellen. In het begin van de 
legislatuur betaalde de provincie de bordjes, de bepaling en de plaatsing. Vervolgens werd het 
reglement aangepast. Wat hier vandaag voorligt, is de overdracht van de bordjes en palen aan de drie 
gemeenten die intekenen op de laatste oproep. Dit betekent dat de gemeenten ook instaan voor het 
verder onderhoud eens deze geplaatst zijn. 

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 89 ter stemming voor.
Voorstel nr. 89 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem 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. 90
Vervanging van het provinciale Mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid - machtiging 
ondertekening.

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit een nieuw charter is. Het huidige charter zou tot 
volgend jaar lopen, maar de minister koos om dit nu reeds te vernieuwen. Na overleg met de 
verschillende diensten ligt een charter voor met een aantal aanpassingen (uitbreidingen van het 
fietsbeleid), een vertaling van wat de meeste provincies vandaag al doen, maar nu opgenomen in het 
charter. Woon-werkverkeer wijzigt niet, maar een aantal taken worden herschreven, vooral om de 
bepalende principes van basisbereikbaarheid en het toekomstig decreet rond de vervoersregio’s al te 
verwerken in het charter. Enkele elementen worden niet opgenomen, namelijk mobiliteitseducatie en 
trage mobiliteit. Het is echter niet omdat ze niet zijn opgenomen in het charter, dat de provincie daar 
niet mag of kan rond werken. De verantwoording van de steun die wij krijgen voor de uitvoering van 
het charter, zijnde 110.000,00 euro per jaar, zal niet meer verantwoord worden voor de geschrapte 
taken, enkel nog voor de taken die overblijven.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 90 ter stemming voor.
Voorstel nr. 90 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig 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. 91. 
Natuurinrichtingsproject fase 2 Het Vinne Zoutleeuw. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Dit voorstel werd op 4 september 2018 behandeld in de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat op 5 april 2018 van het kabinet Schauvliege een 
akkoord werd ontvangen voor een subsidie van 1.860.000,00 euro (btw inclusief). Het dossier dat nu 
voorligt omvat 2 bestekken: het herstel van de dijk van de Sint-Odulphusbeek en de 
herstelwerkzaamheden aan het meer plus een aanleg van supplementaire knuppelpaden en de  
verplaatsing van een vogelkijkhut. Het is de bedoeling om deze openbare aanbesteding zo snel 
mogelijk te starten. 

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 91 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 91 wordt bij hoofdelijke stemming 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. 92. 
Herinrichten serre- en stallensite in het provinciedomein Huizingen - goedkeuring voorontwerp

Dit voorstel werd op 4 september 2018 behandeld in de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer  Zelderloo, gedeputeerde, verwijst naar het voorontwerp dat ter goedkeuring wordt  
voorgelegd. De concrete uitwerking kwam na een goedgekeurd concept waarbij het omsloten karakter 
van de hoeve behouden blijft door de combinatie van renovatie enerzijds en afbraak plus nieuwbouw 
anderzijds. De waardevolle gebouwen en de typische elementen blijven behouden. De 
conciërgewoning, vergaderzaal en een deel van de stallen worden afgebroken wegens hun zeer 
slechte toestand. De raming van de uitgaven is 1.397.550,00 euro (btw inclusief). Het definitieve 
ontwerp wordt op de deputatievergadering voorgelegd, waarna het na de raadscommissie op de raad 
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van 20 november 2018 wordt voorgelegd.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 92 ter  stemming voor.
Voorstel nr. 92 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig 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. 93. 
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het onderhoudscontract voor het zwembad en bijbehorende 
installaties in het provinciedomein Huizingen.

Dit voorstel werd op 4 september 2018 behandeld in de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het huidige onderhoudscontract eindigt op 21 december 
2018. Het voorstel dat voorligt, is het afsluiten van een kortlopend contract van twee jaar, zodanig dat 
de exploitatie in 2019 en 2020 kan verderlopen. 
Er wordt via een onderhandelingsprocedure gewerkt omdat na 18 jaar gebruik van het zwembad 
investeringen noodzakelijk zijn en omdat de investeringsenveloppe voor de nieuwe legislatuur nog niet 
gekend is. De raming bedraagt 78.650,00 euro (btw inbegrepen) per jaar. We voorzien een budget 
voor onvoorziene noodzakelijke herstellingen van 36.300,00 euro op jaarbasis.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 93 ter stemming voor.
Voorstel nr. 93 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 62 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. 94. 
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het vernieuwen van de ramen van de loodsen 67, 68 en 99 en 
de lichtstraat loods 99 in het PIVO.

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, herinnert eraan dat de lichtstraat al eerder werd behandeld, in 
verband met vernieuwing van de loodsen 67, 68, 105 en 106. Nu stelt men voor om in de laatste loods 
de lichtstraat ook te vernieuwen, op dezelfde manier, met platen in kunststof die voldoende dik, 
isolerend en lichtdoorlatend zijn. Hetzelfde materiaal zou voor de ramen van de drie vermelde loodsen 
gebruikt worden. Deze ramen zijn stukgesmeten en werden nooit vervangen. De kunststofplaten 
kunnen ervoor geplaatst worden: ze laten genoeg licht door en zijn voldoende isolerend. De ramen in 
de loodsen bevinden zich niet op manshoogte (op vier à vijf meter), dus men kan er niet doorkijken. 
De raming voor de twee samen bedraagt 214.200,00 euro.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 94 ter stemming voor.
Voorstel nr. 94 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 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. 95. 
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het uitvoeren van een onderzoek rond de opwaardering van 
bedrijvenzones in de Zuidelijke Zennevallei. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
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Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit dossier zich situeert in het kader van een groter 
dossier, namelijk het strategisch project Zennevallei. Aan de ene kant werden belangrijke subsidies 
ontvangen van de Vlaamse regering (een 200.000,00 euro), waar de provincie nog eens 100.000,00 
euro aan toevoegt om de relatief verouderde en onbenutte bedrijvenzones in de Zuidelijke Zennevallei 
te onderzoeken. Op een drietal locaties wil men daar werken. De verkeersafwikkeling van de bedrijven 
in aansluiting op de geplande Drie Fonteinenbrug en de integratie van de Zuunbeek en 
Vogelzangbeek. Het tweede punt is de verkeersafwikkeling van de bedrijvenzone Laekebeek en de 
derde locatie is de waterhuishouding en de mobiliteitsafwikkeling van de bedrijvenzone cluster Lot –
Zuid. Daarom deze overheidsopdracht waarvan het ramingsbedrag 300.000,00 euro bedraagt.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 95 ter stemming voor.
Voorstel nr. 95 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 62 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. 96
SPEK Londerzeel - ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch knooppunt 
Londerzeel - deelplan Terlocht' - voorlopige vaststelling

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat Londerzeel gekozen is als economisch knooppunt, 
en dat de provincie de taak heeft om bedrijventerreinen te gaan opzoeken en vastleggen. Dit is het 
eerste dossier in Londerzeel-Noord. Er wordt daar een perceel van een twaalftal ha voorzien, dat 
aansluit op het bedrijventerrein van Breendonk, gelegen tussen Antwerpen en Brussel aan de A12. Dit 
terrein wordt uitsluitend voorzien voor distributie en logistiek. Winkels en kantoren worden uitgesloten. 
Tevens wordt ruimte voorzien voor een op-en afrittencomplex. Men beperkt zich tot die twaalf ha 
volgens een stappenplan. Volgens de reeds gemaakte studie brengt dit de mobiliteit niet in het 
gedrang. De PROCORO gaf een positief advies. Intussen vond ook al een plenaire vergadering plaats 
en heeft de commissie advies gegeven. Als dit vandaag voorlopig vastgesteld wordt, start een 
openbaar onderzoek, waarna het plan definitief vastgelegd wordt. 

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 96 ter stemming voor.
Voorstel nr. 96 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. 97. 
Voorstel tot bijsturing van de overheidsopdracht inzake de herstructurering en uitbreiding van het 
bedrijventerrein Bomaco te Zellik (Asse)

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat het dossier nu terug op de agenda komt, nadat het 
door deputatie werd bekeken. Het voorstel van de heer Van den Cruijce hield in om de geplande 
studie - die reeds lopende was - stop te zetten. De deputatie heeft een ander voorstel: ze neemt de 
Bomaco-site in aanmerking maar gaat ook uitbreiden, gezien de taak om 45 ha bedrijventerrein te 
realiseren in Asse. Het voorstel is om enkel te concentreren op de Bomaco-site zelf, zonder de 
uitbreiding. Daar komt echter wel de oefening bij om de nabijgelegen PIVO-site in deze uitbreiding op 
te nemen. Aan de andere kant wil men een tweede procedure opstarten (die vandaag niet voorgelegd 
wordt) om bestaande bedrijven en zones in de onmiddellijke omgeving te optimaliseren zodat geen 
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bijkomende ruimte moet aangesneden worden voor nieuwe bedrijventerreinen, wat een opdracht is 
voor volgend jaar. Het voorstel is om de plan MER-studie niet stop te zetten, maar om de opdracht te 
wijzigen en te beperken tot de Bomaco-site. Ook wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor 
eventuele uitbreiding van de PIVO-site. 

De heer Van den Cruijce merkt op dat naar de lopende studie wordt verwezen, waarvoor 
onderzoeksopdrachten uitgevoerd werden tot februari 2018. De resultaten kwamen echter pas in de 
paasvakantie. Waar zijn de resultaten van die studie, - want deze wordt nu immers bijgestuurd -  daar 
deze al afgelopen was in het voorjaar? En hoeveel werd nu al aan dat studiebureau betaald? Is dat 
studiebureau akkoord met de wijziging die nu voorligt?

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, reageert dat de studie niet is afgerond. De kost van de initiële 
studieopdracht zal ook niet verhogen omdat de uitbreiding geschrapt wordt. De opdracht wordt 
beperkt tot wat juist gezegd werd, er is geen meerkost. Het studiebureau is akkoord om dat zo te 
doen. Of men een dossier kan opvragen dat lopende is wordt bekeken en toegevoegd aan het 
verslag.

n.v.d.r.

Volgens artikel 30 van het provinciedecreet hebben de provincieraadsleden het recht van inzage in 
alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de provincie betreffen alsook in deze die 
betrekking hebben op aan de deputatie toegewezen taken. 
Dit recht is verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de provincieraad in artikel 78 en 
volgende. Voor de dossiers die op de agenda staan kunnen ze inzage krijgen op het algemeen 
secretariaat (de griffie) elke werkdag na de dag van de verzending. Ze kunnen ook technische 
inlichtingen krijgen indien ze hierom verzoeken.
Voor andere dossiers moet de vraag tot inzage schriftelijk worden gericht aan de provinciegriffier

De overheidsopdracht inzake de herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein Bomaco te 
Zellik (Asse) is nog maar recent opgestart en er zijn nog geen volwaardige stukken betreffende dit 
studiewerk geproduceerd.
In dit concreet dossier kunnen momenteel enkel de stukken verbonden aan de overheidsopdracht 
betreffende de aanstelling van het studiebureau ingekeken worden. 

De heer Van den Cruijce  beseft dat een studie afgerond moet zijn vooraleer ze kan gedeeld worden. 
Er werden fragmenten gedeeld met de administratie, en overleg is natuurlijk zinvol. Het is echter ook 
goed het eerste deel van een onderzoek te delen als er een tweede deel volgt. Hij vraagt zich ook af 
waarom in de tekst staat dat er onderzoeksopdrachten gebeurd zijn tot februari 2018. Wat is de reden 
voor precies deze datum? Het dossier kwam hier pas in juni op de agenda.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, herhaalt dat de studie lopende is, en voor zover ze weet zijn 
deze niet voor inzage vatbaar. Voor de datum is geen specifieke reden, hier dient niks achter gezocht 
te worden. 

De heer Van den Cruijce wil weten of het PIVO betrokken is geweest bij de wijziging van die 
studieopdracht? Waren zij vragende partij?

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat die vraag reeds in de commissie Onderwijs, PIVO 
en veiligheid beantwoord werd. Ook in de commissie Ruimtelijke planning, verkeer en mobiliteit werd 
deze vraag gesteld, en inderdaad, PIVO is mee in dit verhaal.

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

De voorzitter legt voorstel nr. 97 ter stemming voor.
Voorstel nr. 97 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 59 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. 98 
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’ – openbaar 
onderzoek
Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit werd toegelicht in de bevoegde commissie. De 
provincie dient haar opmerkingen en bevindingen te maken in het kader van het openbaar onderzoek. 
Deze zijn in het dossier opgenomen en uitvoerig toegelicht in de commissie.

Door problemen met de stemcomputer wordt bij handopsteking gestemd. 

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 98 ter stemming voor.
Voorstel nr. 98 wordt bij hoofdelijke stemming algemeen aangenomen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 99. 
Vlabinvest: wijziging budget 2018 en MJP 2014-2019

Dit voorstel werd op 11 september 2018 behandeld in de raadscommissie kansenbeleid en 
woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het om een vrij eenvoudige wijziging gaat, ingevolge de 
bijkomende taak van Vlabinvest, namelijk de zorgcomponent. Daarvoor is een decreet gestemd in het 
Vlaams Parlement eind vorig jaar. Vlabinvest is ook onderhevig aan de BBC-regelgeving, dus er 
moeten een aantal prioritaire doelstellingen worden opgenomen. Voor dit voorstel is een bedrag van 
2.500.000,00 euro voorzien, deze worden voorzien in de nodige posten.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

Door problemen met de stemcomputer wordt bij handopsteking gestemd. 

De voorzitter legt voorstel nr. 99 ter stemming voor.
Voorstel nr. 99 wordt bij hoofdelijke stemming algemeen aangenomen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 100. 
Intercommunale van de Woluwe: uitnodiging tot buitengewone algemene vergadering op 20 
september 2018 en aanstellen van provinciale vertegenwoordigers.

Dit voorstel werd op 6 september 2018 behandeld door de deputatie.
De agenda bevat de volgende punten:
- Overzicht van het verkochte vastgoed en plan van aanpak voor de verkoop van het overige 

vastgoed.
- Financieel overzicht betreffende inkomsten en uitgaven van de vereffeningswerkzaamheden;
- Vraagstelling.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 100 ter geheime stemming voor.
Mevrouw Mia Vanderelst behaalt bij geheime stemming  4 stemmen en mevrouw Sonia Van Laere 
behaalt 49 stemmen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Sonia Van Laere aangeduid als effectief vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 100 ter geheime stemming voor.
De heer Dehaene behaalt bij geheime stemming 4 stemmen en de heer Van den Cruijce behaalt 50 
stemmen en 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Van den Cruijce aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 100 ter stemming voor.
Artikel 1 van voorstel nr. 100 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 58 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt motie nr. 101 ter stemming voor.

De heer Laeremans start zijn betoog met de mededeling dat de faciliteitenregeling uit 1962 zijns 
inziens een misser is. In plaats van de taalgrens definitief vast te leggen, voorzag dit Belgisch 
compromis een reeks van uitzonderingen die ontaardden in privileges die tot vandaag blijven bestaan. 
Inwoners van de faciliteitengemeenten hoefden geen Nederlands te leren: hij of zij ontving toch alle 
documenten in het Frans. Vlamingen werden toen gepaaid met de belofte dat de faciliteiten maar 
tijdelijk waren, ter vergemakkelijking van de integratie. Het tegendeel is gebleken: de 
faciliteitengemeenten verfransten jaar na jaar, en Franstalige politici zagen deze liefst zo snel mogelijk 
bij Brussel aangehecht. Na de splitsing van het unitaire Brabant in 1994 werd men er hier mee 
opgezadeld, daar de provincie van in het begin een inburgeringsbeleid wilde voeren. Een beleid dat 
meteen tegengewerkt werd door een aantal rabiate francofone burgemeesters. Ook in deze 
provincieraad was dat merkbaar. Voorstellen en moties van de fractie werden door de UF afgewezen, 
omdat ze afkomstig waren van een “racistische partij”, maar bovendien werd tegen elk voorstel, dat 
ook maar een enigszins zou kunnen leiden tot versterking van het Vlaams karakter, gestemd. 
Intussen zijn er vele jaren verlopen en is de situatie in de rand heel sterk veranderd. Nieuwkomers uit 
de hele wereld strijken neer in zowat elke gemeente van de provincie en overal rijst de vraag hoe zij in 
onze samenleving kunnen integreren. Gelukkig zag Vlaanderen destijds het nut in van de aanbieding 
van een traject Nederlands. Velen onder hen hebben daar ook werk van gemaakt en ze plukken daar 
nu de vruchten van. Zij tonen aan dat het Nederlands best wel te leren valt en dat het een sleutel is tot 
succes in de maatschappij. Meer en meer Franstaligen beseften dat ze tegenover die anderen niet 
konden achterblijven. Ze sturen hun kinderen bijvoorbeeld vaak naar het Nederlandstalig onderwijs. 
Op politiek vlak beweegt ook het één en ander, want de roep naar aanhechting bij Brussel is 
grotendeels verdwenen. Men beseft dat er weinig bij te winnen valt, en de bereidheid om samen te 
besturen met Vlamingen is toegenomen, zoals de afgelopen legislatuur in Wemmel en Drogenbos 
aantoont. 
Ook het UF is hierin geëvolueerd naar een meer realistische houding. In Ronse is men ondertussen 
nog een stapje verder. Men kwam daar tot het besef dat de taalfaciliteiten best helemaal afgeschaft 
worden. Deze werken immers averechts, want verfransing benadeelt mensen als ze hun toekomst in 
Vlaanderen willen uitbouwen. Ze kosten de gemeenten een pak geld en verhinderen Ronse om te 
fusioneren. Ronse geeft de goede richting aan, een richting waar de faciliteitengemeenten eindelijk 
kunnen integreren in Vlaanderen. De fractie hoopt dan ook dat deze raad dat signaal mee wil 
versterken, in het belang van de eigen bevolking in de rand. Het wordt tijd om hier de taalgrens 
duidelijk af te lijnen. Deze gemeenten liggen allemaal in Vlaanderen waar Vlaamse spelregels gelden. 
Inwoners zullen daar ook zeker krijgen waar ze recht op hebben. Dit zal toch eenvoudiger zijn dan de 
huidige toestand. 

Mevrouw Sobrie heeft de motivering van de motie grondig bestudeerd en ziet maar één duidelijk 
argument, namelijk dat het regime van de taalfaciliteiten (waaraan de stad Ronse onderworpen is) 
extra kosten met zich meebrengt omdat het stadspersoneel tweetalig moet zijn. Dat zal inderdaad 
kloppen, maar zowat iedere stad en gemeente heeft haar eigen financiële problematiek. Om een 
fietspad aan te leggen in de rand rond Brussel moet bijvoorbeeld meer geld op tafel gelegd worden 
dan in het Hageland, enkel en alleen al omdat de onteigeningen in de rand duurder zijn. Zo kan wel 
voor iedere stad en gemeente een voorbeeld aangehaald worden. Verder stelt de motie dat de 
provincie Vlaams-Brabant zich bij de stelling van Ronse zou moeten aansluiten omdat ze 
geconfronteerd wordt met dezelfde problematiek. Het valt echter op dat in de Rand rond Brussel en 
met name vanuit de zes faciliteitengemeentes geen dergelijke signalen werden opgevangen. Men kan 
ervan uitgaan dat de situatie hier op financieel vlak niet als problematisch wordt ervaren. Trouwens, 
sommige faciliteitengemeenten kunnen wel fusioneren, zij het enkel met een gemeente met hetzelfde 
taalregime. Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek vormen zo reeds gedurende enige tijd een 
één politiezone met éénzelfde politiereglement dat op mekaar is afgestemd.
Tot slot en zeker niet onbelangrijk: het regime van de taalfaciliteiten is historisch gegroeid uit 
besprekingen die volledig gestoeld zijn op een politiek akkoord. Daar slechts één element uithalen om 
de problematiek in vraag te stellen kan niet. Als het faciliteitenregime in vraag gesteld moet worden, 
zal dit deel uitmaken van een groter geheel en zal dit niet alleen voor Ronse in vraag moeten gesteld 
worden. Dit zal gestoeld worden op een politiek akkoord. In die optiek wordt voorgesteld om de motie 
waarbij enkel wordt gevraagd dat de provincie Vlaams-Brabant zich zou aansluiten bij de motie van 
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Ronse en waarbij de federale regering gevraagd wordt alles in het werk te stellen om de taalfaciliteiten 
enkel voor de stad Ronse af te schaffen, niet te steunen.

De heer Petit wil mevrouw Sobrie feliciteren voor haar standpunt en voegt eraan toe dat de faciliteiten 
geschreven werden in de grondwet en dat ze een garantie zijn voor de communautaire vrede. Dankzij 
deze faciliteiten is er in de faciliteitengemeenten een rustige sfeer. De communautaire vrede werd 
versterkt op 17 mei 2018 door een arrest van de Raad van State, dat bevestigde dat de inwoners van 
de faciliteitengemeenten het recht hebben hun gemeentelijke documenten in het Frans te vragen en te 
krijgen. Jammer genoeg heeft de minister van Binnenlandse Zaken dit niet begrepen, wat 
betreurenswaardig is.

De heer Van den Cruijce reageert dat het niet zo eenvoudig is als mevrouw Sobrie stelt. Het 
afschaffen van de faciliteiten in Ronse alleen is niet de bedoeling. Het is de bedoeling duidelijk te 
maken dat die problematiek hier ook gekend is en vanuit die verbondenheid wil de fractie een motie 
steunen over iets dat buiten de bevoegdheid van de provincie ligt. Maar of de faciliteiten gezorgd 
hebben voor meer communautaire rust, de voorbije decennia, is twijfelachtig. Hetzelfde geldt voor de 
stelling dat ze bijgedragen hebben tot het feit dat mensen op termijn het Nederlands machtig zijn 
geworden. 
Men woont in Vlaanderen, men kan op een aantal diensten beroep doen in het Frans, in afwachting 
van het feit dat men zich volledig kan integreren. De schaalvergroting van de laatste jaren – bij 
voorbeeld op het vlak van de politiezones – maakt de zaken zeer complex. Het maakt fusies 
bijvoorbeeld onmogelijk. In die zin is het initiatief van de CD&V- burgemeester van Ronse zinvol. Los 
van alle emotionele geladenheid zegt dit ‘laat ons kiezen voor de meest rationele oplossing, die geld, 
tijd en frustraties bespaart’. Deze faciliteiten staan niet voor eeuwig in de grondwet. 

De heer Laeremans vult aan dat hij zich daar volledig kan in terugvinden. Niet elke gemeente krijgt 
met dezelfde problematiek te maken, maar dit kan toch geen argument zijn om geen begrip op te 
brengen voor de vraag die in Ronse gesteld werd. En die toch door bijna alle partijen gedeeld wordt, 
behalve door de socialisten. Het is jammer dat het niet mogelijk is gebleken.

Motie 101 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 21 stemmen voor, 40 tegenstemmen en 1 
onthouding, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 23 oktober 2018 en sluit de 
vergadering om 15.50 uur.


