
Provincieraad van Vlaams-Brabant
NOTULEN

Dinsdag 15 januari 2019 
Voorzitterschap van mevrouw Linda Van den Eede

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer M. Florquin, mevrouw H. Kaspers, provincieraadsleden.

Openbare zitting

Mededelingen

Schriftelijke vragen

Op 9 januari 2019 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 
21 december 2018 met betrekking tot de bedragen van de onkostenvergoedingen die in de voorbije 
legislatuur zijn uitgekeerd aan de voorzitter van de raad.

Indiening van de verslagen

De voorstellen nrs. 1 t.e.m. 8 werden ingediend. 
De amendementen 1/1 en 2/1 werden toegevoegd aan de agenda van vandaag.

Notulen 

De notulen van de vergadering van 3 december 2018 zijn beschikbaar op de deelsite.
Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het Provinciedecreet. 

Vragenuur 

(toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 

Mevrouw Roefs diende een mondelinge vraag in op 14 januari 2019, in verband met het 
bestuursakkoord van de nieuwe meerderheid. Het is voor de fractie niet duidelijk of met deze 
beleidsverklaring het bestuursakkoord van de meerderheid wordt bedoeld, dan wel de jaarlijkse 
toelichting bij de begroting(swijzigingen)?

De fractie wil graag inzage in de doelstellingen die de huidige meerderheid op termijn van zes jaar wil 
realiseren. Zij veronderstelt dat die vervat zijn in het bestuurs- of regeerakkoord tussen N-VA, CD&V 
en Open VLD. Graag had de fractie een kopie van het bestuursakkoord ter beschikking. (In de 
provincie Antwerpen is het bestuursakkoord van de nieuwe meerderheid alvast gepubliceerd op de 
provinciale website en toegankelijk voor alle burgers.

De heer Nevens, gedeputeerde, wijst erop dat er een verschil is tussen een beleidsverklaring en een 
bestuursakkoord. Indien men concrete doelstellingen naar voor schuift is er ook een financieel plaatje, 
wat in juni aan de raad voorgelegd wordt, met de doelstellingen voor deze legislatuur. Het 



bestuursakkoord zoals door de Groen-fractie gevraagd kan dus nu nog niet voorgelegd worden. De 
beleidsverklaring volgt later deze vergadering.

Mevrouw Sneyers diende laattijdig een mondelinge vraag in. 

De voorzitter vraagt of zij op deze vraag een schriftelijk antwoord wil. Indien ontvankelijk kan deze ook 
op de volgende raad behandeld worden. 

Mevrouw Sneyers antwoordt dat de vraag dan opnieuw zal ingediend worden en gesteld worden door 
een mede-fractielid.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 1. 
Huishoudelijk reglement provincieraad.

Dit voorstel werd op 18 december 2018 behandeld in het Bureau. 

Op 14 januari 2019 werd door de Groen-fractie  amendement nr. 1/1 ingediend. 

Mevrouw Sneyers opent de toelichting van dit amendement. De fractie verheugt zich in de bereidheid 
van de meerderheidspartijen tot herwaardering van de provincieraad.
Mevrouw De Bock vervolgt dat de fractie dus enkele voorstellen indient die deze lijn volgen. 
Er zijn vier punten: vormingen, de vergoeding van de raadsvoorzitter (in het licht van de revalorisatie 
van de provincieraad), de beschikking over een eigen mailbox zodat de provincieraadsleden 
professionele mails kunnen zenden in hun hoedanigheid als raadslid en de mogelijkheid tot meer 
debat.
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, reageert dat er in het amendement bepaalde inhoudelijke 
bekommernissen staan waar men achter kan staan.  In dit licht werd geëvalueerd of het huishoudelijk 
reglement dient aangepast te worden. 
De eerste bekommernis betreft de opname van een oppositielid bij de voorzitters en ondervoorzitters 
van de raadscommissies. Bij de stemmingen later van deze twee specifieke functies zullen alle 
fracties kandidaten kunnen voordragen.
Op de vraag om minstens tien keer per jaar een commissievergadering te hebben kan niet ingegaan 
worden. Men vergadert immers telkens er agendapunten zijn. De raadscommissie heeft geen vast 
ritme per jaar. De vergadering gaat alleen door als er werkelijk agendapunten zijn.
Op de vraag om vanuit mondelinge vragen een soort debat te organiseren kan niet worden ingegaan. 
In de voorgaande jaren werden de verschillende vormen van debat uitgeklaard (wat is een 
mondelinge vraag, een interpellatie …) . Men stelt voor het bij deze werkwijze te houden en het artikel 
niet te wijzigen.
Het artikel over presentiegelden is zonder voorwerp: in het huishoudelijk reglement is immers telkens 
het maximum toegelaten bedrag voor de presentiegelden opgenomen. 
Wat de communicatiekosten betreft: hier bestaat wel vrijheid maar dit wordt nu niet gewijzigd. Dit kan 
in het bureau wel opgenomen worden.
De ICT-ondersteuning van de raad, een volgend punt, is georganiseerd in een apart reglement. De 
vraag naar aparte mailboxen zal door de dienst informatica opgenomen worden. De provinciegriffier 
bevestigt dat dit zo spoedig mogelijk in orde gemaakt wordt.
De vragen over de vormingen worden best aan het bureau voorgelegd, wat het geijkte kanaal is 
hiervoor. De interpretatie van de kosten voor vormingen is decretaal bepaald: de griffier doet dit, maar 
dit kan waar nodig ook afgetoetst worden met het diensthoofd personeel. De vraag om kosten voor 
vorming bovenop de fractievergoeding te vergoeden, vraagt niet om toevoeging van een apart artikel 
aan het huishoudelijk reglement. 
Dit geldt ook voor de vraag om aan artikel 13 een nieuw stuk over wie de provincie kan 
vertegenwoordigen, toe te voegen. De stemming hierover gebeurt in deze provincieraad en iedereen 
kan daaraan deelnemen. 
Deelname aan werkmissies in het buitenland worden overgelaten aan de appreciatie van het bureau. 
Meestal doet de administratie dit, soms met leden deputatie, soms kunnen raadsleden deelnemen. Er 



wordt hierbij gekeken naar de opportuniteit door de leden van het bureau.
Vanuit de meerderheid stelt men voor om het amendement niet goed te keuren

De heer Tobback verklaart dat zijn fractie dit amendement niet steunt omdat het vertrekt van het idee 
dat de vergoeding van de voorzitter met 2,5 vermenigvuldigd wordt, maar daartegenover staat dat er 
zaken ter democratisering van de raad gevraagd worden. 
De fractie vraagt om over artikel 94 te stemmen, daar de fractie zich onmogelijk kan aansluiten bij de 
vermenigvuldiging van de vergoeding van de voorzitter. De bevoegdheid van deze provincie is 
gehalveerd door de N-VA, het aantal raadsleden is gehalveerd, een derde ondervoorzitter was niet 
nodig, het aantal raadscommissies is afgebouwd omwille van de beperking van bevoegdheden, …. 
Tegelijk zou het werk van de voorzitter verzwaard zijn. De heer Tobback realiseert zich dat in het 
bureau gezegd was dat dit in andere provincies ook al zo was. Maar dan is het nu het minst opportune 
moment om deze provincies te volgen. Op een moment dat deze raad zich in zijn bevoegdheden 
beperkt ziet, wordt de vergoeding van de voorzitter verhoogd. 
Met de verdere argumentatie van Groen gaat de fractie grotendeels wel akkoord.

De heer Laeremans volgt de repliek van mevrouw Swinnen met uitzondering van de 
voorzitterschappen van de commissies. De oppositiepartijen hebben ook recht op een voorzitterschap 
als die volgens het systeem D’hondt verdeeld worden.
Hij volgt de heer Tobback dat men niet kan meegaan in de vergoeding van de voorzitter.
Groen vraagt ook meer vergaderingen: dit kan niet voor zijn fractie, maar men verwacht wel om de 
twee maanden een vergadering van de commissies. Buitenlandse missies kunnen echter niet. De 
Vlaams Belang-fractie gaat het amendement niet goedkeuren. 
De vergoedingen werden besproken op bureau. Dit zou op een volgende bureauvergadering opnieuw 
bekeken worden: kan dat op een volgend bureau dan toch nagekomen worden? De VVP heeft een lijn 
getrokken om dit overal op dezelfde hoogte te krijgen. In Oost-Vlaanderen lag de vergoeding 
beduidend hoger dan nu als maximum wordt voorgesteld. De heer Laeremans verwacht dat het 
bedrag voor de voorzitter naar beneden gaat, het hoge bedrag is niet te verantwoorden. 

Mevrouw De Bock verduidelijkt dat de goede evolutie slaat op de revalorisatie van de raad, niet op de 
vergoeding voor de voorzitter. 

De voorzitter brengt aan dat ze wenst tussen te komen in verband met de bedenkingen van de heer 
Tobback en de Groen-fractie. De aanpassing van de onkostenvergoeding voor de voorzitter, zodat die 
gelijkgetrokken wordt met die in andere provincies, werd reeds goedgekeurd in een 
deputatievergadering  vóór de verkiezingen.

De heer Tobback vraagt verduidelijking over de forfaitaire vergoeding. Daarnet had men het over 
onkostenvergoeding (deze zijn uiteraard acceptabel). De tekst is op dat punt dan niet duidelijk. Het is 
echter nu niet opportuun om een verhoging van de forfaitaire vergoeding te vragen, als men op de 
installatievergadering sprak over besparing.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, komt terug op de vraag i.v.m. de mogelijkheden voor een debat 
tijdens de raad. Ze licht toe dat er soorten tussenkomsten zijn. Van mondelinge vragen gaat men geen 
debat maken maar er zijn andere manieren voor de raadsleden om een debat op gang te brengen (bij 
een voorstel of interpellatie bv.). 
Inzake de vraag of een agendappunt over een aantal vergoedingen voor de raadsleden toegevoegd 
kan worden antwoordt ze dat dit bijkomend wordt geagendeerd voor de bureauvergadering van 
dinsdag 22 januari. 
Ze herhaalt dat het huishoudelijk reglement bij het einde van de legislatuur gestemd is in de 
provincieraad van november, behalve de concrete invulling van de leden van de raadscommissies. De 
vergoeding van de voorzitter was niet in verhouding met andere provincies. Deze aanpassing komt nu 
op een ongelukkig moment.
De vraag is nu om het huishoudelijk reglement goed te keuren, inclusief de samenstelling van de 
raadscommissies.



De heer Smout is het grotendeels eens met mevrouw Swinnen, behalve wat de mondelinge vragen 
betreft. Wanneer men een debat wil, moet men een interpellatie vragen. Wanneer een fractie echter 
een mondelinge vraag indient, zou het beter zijn om alle raadsleden een bijkomende vraag te laten 
stellen.
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, merkt op dat dit lijkt op de doelstelling van Groen. Ze stelt voor dat, 
indien hier een evenwicht onstaat, dit later kan bijgestuurd worden in het huishoudelijk reglement

Mevrouw Roefs zegt dat de fractie niet meer wenst terug te komen op de vraag naar het openstellen 
van de ondervoorzitter- en de voorzitterschappen voor de oppositie, maar straks wordt gestemd en 
dan is het meerderheid tegen minderheid en blijft alles bij het oude.

De heer Smout zegt dat men geen voorstander is van getrapte verkiezingen. Men staat bijgevolg even 
ver als de vorige legislatuur. 

De voorzitter legt amendement 1/1 van voorstel nr. 1 ter stemming voor.

Amendement 1/1 van voorstel nr. 1  wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 6 stemmen voor, 
24 tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 

De heer Kuczynski vraagt een afzonderlijke stemming om artikel 16 te wijzigen.

De voorzitter legt artikel 16 van het HHR ter stemming voor.

Het voorstel voor het behoud van artikel 16 van het HHR  wordt aangenomen met 23 stemmen voor 
het behoud van het reglement, 8 tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming. 

De heer Laeremans licht toe dat de Vlaams belang-fractie zich onthoudt. Hij betreurt de 
oververtegenwoordiging van de meerderheid in de commissies.

De heer Tobback vraagt een afzonderlijke stemming voor wijziging van artikel 94 (eerste zin). 

De voorzitter legt artikel 94 (met name de eerste zin)  van het HHR ter stemming voor.

Het voorstel om artikel 94 (eerste zin) van het HHR  te behouden wordt aangenomen met 21 stemmen 
voor het behoud van het reglement, 10 tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven 
in de bijlage met de resultaten van de stemming. 

De heer Laeremans licht zijn onthouding toe: hij verklaart dat de fractie hoopt dat er vanuit de 
meerderheid een concreter voorstel  komt. Hij begrijpt dat de lat gelijk wordt gelegd in alle provincies 
maar dat hoeft niet uitgeput te worden. Hij vraagt zich af of dit toch niet naar beneden kan.

De voorzitter legt voorstel nr. 1 ter stemming voor.

Voorstel nr. 1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 23 stemmen voor, 2 tegenstemmen en 
9 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 



De voorzitter gaat over tot de samenstelling  van de  raadscommissies

Overeenkomstig artikel 39 §3 van het provinciedecreet hebben alle fracties voordrachten ingediend 
voor de effectieve leden en de plaatsvervangers. De raad neemt kennis van de akten van voordracht. 
Het onderstaande overzicht werd op de banken gelegd. 

Men gaat over tot de verkiezing van de voorzitters en ondervoorzitters van de raadscommissies.

Voorzitter Raadscommissie I: Ruimte: ruimtelijke planning, mobiliteit, woonbeleid en Vlaams 
karakter

Mevrouw Geertrui Windels behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, de heer Stephan Boogaerts  
behaalt 10 stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Windels aangeduid als voorzitter van de raadscommissie I: Ruimte.

Ondervoorzitter Raadscommissie I: Ruimte: ruimtelijke planning, mobiliteit, woonbeleid en 
Vlaams karakter

Mevrouw Tine Eerlingen behaalt bij geheime stemming 20 stemmen voor, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 10 stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Eerlingen aangeduid als Ondervoorzitter Raadscommissie I: Ruimte.

Voorzitter Raadscommissie II: Financien: financiën en fiscaliteit, personeel en informatica

De heer Poffé behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, mevrouw Luka Augustijns behaalt 10 
stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Poffé aangeduid als Voorzitter Raadscommissie II: Financien.

Ondervoorzitter Raadscommissie II: Financien: financiën en fiscaliteit, personeel en 
informatica

De heer Poelaert behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, mevrouw Sarah Sneyers behaalt 10 
stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Poelaert aangeduid als Ondervoorzitter Raadscommissie II: Financien

Voorzitter Raadscommissie III: Infrastructuur: infrastructuur en patrimonium, gebouwen, 
waterbeleid, leefmilieu en dierenwelzijn, domeinen en recreatie, erfgoed en toerisme

De heer Koen Moeyersons behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, mevrouw Tie Roefs behaalt 10 
stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Moeyersons aangeduid als Voorzitter Raadscommissie III: Infrastructuur.

Ondervoorzitter Raadscommissie III: Infrastructuur: infrastructuur en patrimonium, gebouwen, 
waterbeleid, leefmilieu en dierenwelzijn, domeinen en recreatie, erfgoed en toerisme
 
Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 21 stemmen,  mevrouw Stefanie De Bock 
behaalt 10 stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Zelderloo aangeduid als Ondervoorzitter Raadscommissie III: Infrastructuur.



Voorzitter Raadscommissie IV: Regionaal Beleid: regionaal beleid en economie, land- en 
tuinbouw, Europa, slimme regio, onderwijs, PIVO, kansenbeleid

Mevrouw Dewolfs behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, mevrouw Noor Mousaid behaalt 10 
stemmen, er zijn geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Dewolfs aangeduid als Voorzitter Raadscommissie IV: Regionaal Beleid.

Ondervoorzitter Raadscommissie IV: Regionaal Beleid: regionaal beleid en economie, land- en 
tuinbouw, Europa, slimme regio, onderwijs, PIVO, kansenbeleid

Mevrouw Ella De Neve behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, mevrouw Tie Roefs behaalt 10 
stemmen, geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw De Neve aangeduid als Ondervoorzitter Raadscommissie IV: Regionaal Beleid.

Samenstelling raadscommissies legislatuur 2019-2024

RAADSCOMMISSIE I RUIMTE:
• Voorzitter: Geertrui Windels
• Ondervoorzitter: Tine Eerlingen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Lucia Dewolfs Hilde Kaspers
Diederik Dunon Gunther Coppens
Tine Eerlingen Lena Ghysels
Joris Van den Cruijce Linda Van den Eede
Geertrui Windels Elke Zelderloo
Kris Poelaert Elke Zelderloo
Manu Claes Elke Zelderloo
Ella De Neve Walter Zelderloo
Steven Elpers Eddy Poffé
Luka Augustijns Sarah Sneyers
Stephan Boogaerts Stefanie De Bock
Fatima Lamarti Louis Tobback
Klaas Slootmans Jan Laeremans
Raadgevende stem
Nicolas Kuczynski
Secretarissen:

• Katrien Putzeys
• Annelies Janssens (plaatsvervanger)



RAADSCOMMISSIE II FINANCIEN:
• Voorzitter: Eddy Poffé
• Ondervoorzitter: Kris Poelaert

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Gunther Coppens Lena Ghysels
Diederik Dunon Lucia Dewolfs
Linda Van den Eede Tine Eerlingen
Joris Van den Cruijce Koen Moeyersons
Manu Claes Marc Wijnants
Kris Poelaert Marc Wijnants
Elke Zelderloo Marc Wijnants
Walter Zelderloo Ella De Neve
Eddy Poffé Steven Elpers
Luka Augustijns Noor Mousaid
Sarah Sneyers Tie Roefs
Louis Tobback Marc Florquin
Willy Smout Jan Laeremans
Raadgevende stem
Nicolas Kuczynski
Secretarissen:

• Nicole Schepmans
• Jolien Houtmeyers (plaatsvervanger)

RAADSCOMMISSIE III INFRASTRUCTUUR:
• Voorzitter: Koen Moeyersons
• Ondervoorzitter: Elke Zelderloo

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Tine Eerlingen Linda Van den Eede
Lena Ghysels Lucia Dewolfs
Hilde Kaspers Diederik Dunon
Koen Moeyersons Joris Van den Cruijce
Marc Wijnants Geertrui Windels
Kris Poelaert Geertrui Windels
Elke Zelderloo Geertrui Windels
Walter Zelderloo Eddy Poffé
Steven Elpers Ella De Neve
Stefanie De Bock Noor Mousaid
Tie Roefs Stephan Boogaerts
Fatima Lamarti Marc Florquin
Klaas Slootmans Jan Laeremans
Raadgevende stem
Françoise Devleeschouwer
Secretarissen:

• Peter Biondi
• Karla Jacques (plaatsvervanger)



RAADSCOMMISSIE IV REGIONAAL BELEID:
• Voorzitter: Lucia Dewolfs
• Ondervoorzitter: Ella De Neve

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Lucia Dewolfs Joris Van den Cruijce
Lena Ghysels Diederik Dunon
Hilde Kaspers Gunther Coppens
Linda Van den Eede Tine Eerlingen
Marc Wijnants Elke Zelderloo
Manu Claes Elke Zelderloo
Geertrui Windels Elke Zelderloo
Ella De Neve Steven Elpers
Eddy Poffé Walter Zelderloo
Noor Mousaid Luka Augustijns
Tie Roefs Sarah Sneyers
Marc Florquin Louis Tobback
Willy Smout Jan Laeremans
Raadgevende stem
Françoise Devleeschouwer
Secretarissen:

• Karima Arredouani
• Jolien T’Seyn (plaatsvervanger)

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 2
Autonoom Provinciebedrijf VERA: voordracht van de afgevaardigde ambtenaar van de provinciale 
administratie en diens plaatsvervanger voor het directiecomité van VERA en voordracht en benoeming 
van de leden van de raad van bestuur van VERA

Dit voorstel werd op 13 december 2018 behandeld door de deputatie. 

Amendement nr. 2/1 werd ingediend namens de meerderheidsfracties  om artikel 3 uit te stellen naar 
de provincieraad van 29 januari e.k.

De heer Zelderloo licht dit amendement toe. In artikel 3 worden 2 externe deskundigen voorzien als lid 
van de raad van bestuur van VERA. Men stelt voor artikel 3 uit dit voorstel te schrappen, daar de 
deskundigen nu nog niet kunnen benoemd worden. Dit doet geen afbreuk aan de bestuurbaarheid van 
de raad van bestuur van VERA, daar deze externe bestuursleden niet stemgerechtigd zijn. Dit 
impliceert dat de raad van bestuur reeds geldig kan beslissen.  

Er wordt op vraag van de heer Tobback verduidelijkt dat de benoeming van de deskundigen niet 
geschrapt wordt maar enkel naar een later tijdstip wordt verplaatst. Het betreft immers een openbare 
oproep die in de raad van bestuur wordt beslist. 



Mevrouw de voorzitter legt amendement 2/1 van voorstel nr. 12 ter stemming voor.

Amendement 2/1 van voorstel nr. 12 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 19 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 13 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming. 

De voorzitter herinnert eraan dat het artikel 229, §2 en §2bis van het provinciedecreet bepaalt dat met 
ingang van 3 december 2018 inzake de samenstelling van de raad van bestuur het volgende te lezen 
is: “§2. Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde 
vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur 
voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties 
voorgedragen bestuurders.”

Artikel 1
De gedeputeerde-verslaggever voor informatica wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van 
VERA.

De voorzitter vermeldt dat de gedeputeerde-verslaggever voor informatica mevrouw Ann Schevenels 
is.

Gedeputeerde-verslaggever voor informatica als lid van de raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 2 ter stemming voor.

Artikel 1 van voorstel nr. 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 28 stemmen voor, 3 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Art. 2
De volgende zeven personen worden voorgedragen en benoemd als lid van de raad van bestuur van 
VERA.

De voorzitter vraagt  het akkoord van de raad om deze benoeming in één stemming te laten doorgaan. 
De raad gaat akkoord bij handopsteking.

Leden van de raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 2 ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 2 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 34 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De volgende raadsleden worden bijgevolg verkozen:

Eerste effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: mevrouw Hilde Kaspers
Eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: mevrouw Tine Eerlingen

Tweede effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Tom Dehaene
Tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Kris Poelaert



Derde effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: mevrouw Ella De Neve 
Derde plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Eddy Poffé

Vierde effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Stephan Boogaerts 
Vierde plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: mevrouw Luka Augustijns

Vijfde effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Marc Florquin
Vijfde plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: mevrouw Fatima Lamarti

Zesde effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Willy Smout
Zesde plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Jan Laeremans

Zevende effectief vertegenwoordiger - raad van bestuur: de heer Nicolas Kuczynski
Zevende plaatsvervangend vertegenwoordiger - raad van bestuur: mevrouw Françoise 
Devleeschouwer

Art 3

Dit artikel wordt niet gestemd omwille van het amendement 2/1.

Art. 4

De algemeen directeur van VERA wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van VERA en de 
ICT-directeur van VERA als diens plaatsvervanger.

Algemeen directeur van VERA lid van de raad van bestuur van VERA en de ICT-directeur van 
VERA als plaatsvervanger

De voorzitter legt artikel 4 van voorstel nr. 2 ter stemming voor.

Artikel 4 van voorstel nr. 2 wordt bij geheime stemming aangenomen met 30 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Art. 5

Het ICT-diensthoofd wordt als afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van de 
provincie Vlaams-Brabant benoemd als lid van de raad van bestuur van VERA en de 
bestuursdirecteur ondersteuning als diens plaatsvervanger.

ICT-diensthoofd afgevaardigde ambtenaar en bestuursdirecteur ondersteuning als 
plaatsvervanger

De voorzitter legt artikel 5.1 van voorstel nr. 2 ter stemming voor.

Artikel 5.1 van voorstel nr. 2 wordt bij geheime stemming aangenomen 31 met stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.



Het ICT-diensthoofd wordt aldus als afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie 
benoemd als lid van de raad van bestuur van VERA. 

Bestuursdirecteur ondersteuning plaatsvervanger van het ICT-diensthoofd als lid van de raad 
van bestuur

De voorzitter legt artikel 5.2 van voorstel nr. 2 ter stemming voor.

Artikel 5.2 van voorstel nr. 2 wordt bij geheime stemming eenparig aangenomen met stemmen 31 
voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De bestuursdirecteur ondersteuning wordt aldus als plaatsvervanger van het ICT-diensthoofd 
benoemd als afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie als lid van de raad van 
bestuur van VERA.

Art. 6

De bovenvermelde leden van de raad van bestuur van VERA evenals hun plaatsvervangers worden 
aangewezen en benoemd voor een termijn die eindigt op het ogenblik dat de nieuwe provincieraad 
van de provincie Vlaams-Brabant, die zal worden geïnstalleerd naar aanleiding van de volgende 
provincieraadsverkiezingen, tot hun vervanging is overgegaan.

De voorzitter legt artikel 6 van voorstel nr. 2 ter stemming voor.
Artikel 6 van voorstel nr. 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 3
Vertegenwoordigers in de vzw Brabanthal.

Dit voorstel werd op 18 december 2018 behandeld in het bureau. 

De heer Laeremans wenst te weten wat de rol van de provincie in deze vzw is, en welke kosten hier 
jaarlijks aan verbonden zijn. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het de bedoeling is om een goede verstandhouding 
te hebben op het moment dat er in het provinciehuis accommodatie aangeboden wordt voor 
congressen enzoverder, om een goede afstemming te verzekeren. Bij grote activiteiten en 
evenementen maakt men graag gebruik van deze locatie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

De heer Tobback geeft aan dat men in de vzw Brabanthal wenste dat de provincie ook mensen zou 
sturen naar de bijeenkomsten, iets waar geen presentiegelden aan verbonden zijn. Dit gaat puur ten 
documentaire titel. 

Artikel 1

Overeenkomstig het artikel 6 van de statuten van de vzw Brabanthal worden de twee hierna vermelde 
vertegenwoordigers aangewezen om namens de provincie Vlaams-Brabant te zetelen in de algemene 
vergadering van de vzw Brabanthal



Eerste effectieve vertegenwoordiger – algemene vergadering

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 3 ter stemming voor.

Mevrouw Tine Eerlingen behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, de heer Stephan Boogaerts 
behaalt 8 stemmen, de heer Marc Florquin behaalt 2 stemmen, geen tegenstemmen en 3 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus wordt mevrouw Eerlingen aangeduid als eerste effectieve vertegenwoordiger – algemene 
vergadering.

Tweede effectieve vertegenwoordiger – algemene vergadering

De heer Koen Moeyersons behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, mevrouw Lamarti behaalt 
9 stemmen, geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven 
in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Moeyersons aangeduid als tweede effectieve vertegenwoordiger.

Art. 2

Het mandaat van de provinciale vertegenwoordigers eindigt drie maanden na de vernieuwing van de 
provincieraad.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 3 ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 3 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 30 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 4
Vlabinvest APB: statutenwijziging en voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur 
van Vlabinvest APB.

Dit voorstel werd op 18 december 2018 behandeld in het Bureau.

Artikel 1

De statutenwijziging van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest APB, zoals gevoegd als bijlage 2 bij 
dit besluit, wordt goedgekeurd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 4 ter stemming voor.

Artikel 1 van voorstel nr. 4 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 30 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.



Art. 2

De gedeputeerde-verslaggever voor wonen wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van 
Vlabinvest APB.

De voorzitter deelt mee dat de gedeputeerde-verslaggever voor wonen de heer Bart Nevens is.

Gedeputeerde-verslaggever wonen - lid van de raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 4 ter stemming voor.

De heer Nevens behaalt bij geheime stemming 25 stemmen voor, geen tegenstemmen en 8 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Nevens aangeduid als lid van de raad van bestuur.

Art. 3

De volgende negen provincieraadsleden worden voorgedragen en benoemd als lid van de raad van 
bestuur van Vlabinvest APB:

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad om de kandidaturen van de eerste tot en met de 
zevende effectief vertegenwoordiger te stemmen in één stemming, daar er telkens maar één 
kandidaat is. De raad stemt hiermee in.

Eerste tot en met de zevende effectieve vertegenwoordiger raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 4 ter stemming voor.

De volgende raadsleden worden gestemd voor de raad van bestuur van Vlabinvest APB:

Eerste effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: mevrouw Linda Van den Eede

Tweede effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: de heer Tom Dehaene

Derde effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: de heer Steven Elpers 

Vierde effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: mevrouw Stefanie De Bock 

Vijfde effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: mevrouw Fatima Lamarti

Zesde effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: de heer Jan Laeremans

Zevende effectief vertegenwoordiger – raad van bestuur: mevrouw Françoise Devleeschouwer 

De voorzitter legt dit deel van artikel 3 van voorstel nr. 4 apart ter stemming voor.

Artikel 3 van voorstel nr. 4 wordt bij geheime stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.



Achtste effectieve vertegenwoordiger raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 4 – kandidatuur 8ste effectieve vertegenwoordiger ter 
stemming voor.

Mevrouw Ella De Neve behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, mevrouw Mousaid behaalt 8 
stemmen, geen tegenstemmen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw De Neve aangeduid als eerste effectief vertegenwoordiger van de raad van 
bestuur.

Negende effectieve vertegenwoordiger raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 4 – kandidatuur 9de effectieve vertegenwoordiger ter 
stemming voor.

Mevrouw Geertrui Windels behaalt bij geheime stemming 19 stemmen, 6  tegenstemmen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Windels aangeduid als negende effectief vertegenwoordiger van de raad van 
bestuur.

Art. 4

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

De voorzitter legt artikel 4 van het voorstel nr. 4 –ter stemming voor.

De twee volgende vertegenwoordig(st)ers van de Vlaamse Regering worden benoemd als lid van de 
raad van bestuur van Vlabinvest APB.

De heer Tom De Saegher behaalt bij geheime stemming stemmen 20 voor, 7 tegenstemmen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer De Saegher aangeduid als lid van de raad van bestuur.

De heer Jan De Craen behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 3 tegenstemmen en 6 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer De Craen aangeduid als lid van de raad van bestuur.

Art. 5

De bovenvermelde leden van de raad van bestuur worden aangewezen en benoemd voor een termijn 
die eindigt op het ogenblik dat de nieuwe provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, die zal 
worden geïnstalleerd naar aanleiding van de volgende provincieraadsverkiezingen, tot hun vervanging 
is overgegaan.

De voorzitter legt artikel 5 van voorstel nr. 4 ter stemming voor.

Artikel 5 van voorstel nr. 4 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 31 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 



stemming.

De heer Nevens, gedeputeerde, doet een voorstel om deze raad van bestuur bij elkaar te roepen.  De 
diensten zullen dit opnemen met de nieuwe leden, zodat de  werking voortgezet kan worden.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 5
Aanduiding van een provinciaal vertegenwoordiger in ERSV Vlaams-Brabant vzw.

Dit voorstel werd op 20 december 2018 behandeld door de deputatie. 

Enig artikel

De voorzitter legt het enig artikel van voorstel nr. 5 ter stemming voor.

Eerste effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering

Mevrouw De Neve behaalt bij geheime stemming met 21 stemmen, mevrouw Tie Roefs behaalt 10 
stemmen, geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw De Neve aangeduid als eerste effectieve vertegenwoordiger algemene 
vergadering.

Tweede effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering

De heer Elpers behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, de heer Florquin behaalt 10 stemmen, 
geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Elpers aangeduid als tweede effectieve vertegenwoordiger algemene 
vergadering.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 6

POM Vlaams-Brabant: samenstelling en benoeming van de leden van de raad van bestuur en van het 
directiecomité
Dit voorstel werd op 20 december 2018 behandeld door de deputatie. 

De voorzitter deelt mee dat de leden van het directiecomité door de provincieraad benoemd worden, 
onder de provincieraadsleden. Dit gebeurt op voordracht van de deputatie wat de vertegenwoordiging 
van de provincie betreft en op voordracht van de werkgevers-, landbouw-, middenstands- en 
werknemersorganisaties, wat de vertegenwoordiging van deze organisaties betreft.

Dit is anders voor de leden van de raad van bestuur. De voltallige raadscommissie 'regionaal beleid' 
van de provincie Vlaams-Brabant, zoals die door de provincieraad is samengesteld, wordt immers 
automatisch aangeduid als lid van de raad van bestuur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant).

De voorzitter deelt mee dat er zes stemmingen voorliggen over de benoeming van de 
provincieraadsleden, op voordracht van de deputatie, tot lid van het directiecomité van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant).



Artikel 1

De voorzitter legt uit dat gedeputeerde Ann Schevenels, als gedeputeerde voor economie, conform de 
statuten van de POM, automatisch wordt voorgedragen als de enige kandidaat voor eerste effectieve 
vertegenwoordiger van het directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-
Brabant (POM Vlaams-Brabant). 

Eerste effectieve vertegenwoordiger directiecomité

De voorzitter legt de eerste stemming van artikel 1 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Ann Schevenels behaalt bij geheime stemming 23 stemmen voor en 1 tegenstem en 9 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt gedeputeerde Ann Schevenels aangeduid als eerste effectieve vertegenwoordiger van 
het directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-
Brabant). 

Tweede effectieve vertegenwoordiger directiecomité.

De voorzitter legt de tweede stemming van artikel 1 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

Mevrouw de voorzitter deelt mee dat de geheime stemming op papier moet gebeuren, aangezien er 
vier kandidaturen werden ingediend en de elektronische stemapparatuur slechts drie kandidaten kan 
verwerken. Ze vraagt aan de administratie om de papieren stembrieven rond te delen en aan de twee 
jongste raadsleden, mevrouw De Bock en mevrouw Augustijns, om de stembrieven op te halen en de 
tellingen te doen, samen met iemand van de administratie. 

De stembrieven worden opgehaald en de zitting wordt geschorst om 16.10 uur voor de telling van de 
stemmen.

De zitting wordt hervat om 16.23 uur. 

Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, mevrouw Sarah Sneyers behaalt 
6 stemmen, de heer Marc Florquin behaalt 3 stemmen, mevrouw Françoise De Vleesschouwer 
behaalt 1 stem, 3  provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als tweede effectieve vertegenwoordiger van het 
directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant). 

Derde effectieve vertegenwoordiger directiecomité

De voorzitter legt de derde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

De heer Steven Elpers behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, de heer Marc Florquin behaalt 9 
stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Steven Elpers aangeduid als derde effectieve vertegenwoordiger van het 
directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant). 



Vierde effectieve vertegenwoordiger directiecomité

De voorzitter legt de vierde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

De heer Kris Poelaert behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, de heer Marc Florquin behaalt 9 
stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Kris Poelaert aangeduid als vierde effectieve vertegenwoordiger van het 
directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant). 

Vijfde effectieve vertegenwoordiger directiecomité.

De voorzitter legt de vijfde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, de heer Marc Florquin 
behaalt 9 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt 
tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Tom Dehaene aangeduid als vijfde effectieve vertegenwoordiger van het 
directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant). 

Zesde effectieve vertegenwoordiger directiecomité

De voorzitter legt de zesde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

De heer Gunther Coppens behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, de heer Marc Florquin behaalt 
10 stemmen, de heer Willy Smout behaalt 3 stemmen, 0 provincieraadsleden onthouden zich en geen 
enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus wordt de heer Gunther Coppens aangeduid als zesde effectieve vertegenwoordiger van het 
directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant). 

Art. 2

De voorzitter deelt mee dat men zal stemmen over de benoeming van drie personen, op voordracht 
van de werkgevers-, landbouw- en middenstandsorganisaties, tot leden – met raadgevende stem – 
van het directiecomité van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-
Brabant).

Mevrouw de voorzitter vraagt en krijgt het akkoord van de raad om art. 2 in één globale stemming te 
organiseren.

Benoeming drie personen, op voordracht van de werkgevers-, landbouw- en 
middenstandsorganisaties, tot leden – met raadgevende stem – van het directiecomité

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 6 wordt bij geheime stemming aangenomen met 28 stemmen voor, geen 



tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus worden de heer Nick Francois, de heer Peter van Biesbroeck en mevrouw Nancy Van Espen 
aangeduid als leden – met raadgevende stem – van het directiecomité van de POM Vlaams-Brabant.

Art. 3

De voorzitter deelt mee dat men zal stemmen over de benoeming van drie personen, op voordracht 
van de werknemersorganisaties tot leden – met raadgevende stem – van het directiecomité van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM Vlaams-Brabant).

De voltallige raad is akkoord om art. 3 in één globale stemming te organiseren.

Benoeming van drie personen, op voordracht van de werknemersorganisaties tot leden – met 
raadgevende stem – van het directiecomité 

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 6  ter geheime stemming voor.

Artikel 3 van voorstel nr. 6 wordt bij geheime stemming aangenomen met 25 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 8 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus worden de heer Steven Marchand, de heer Chris Vanmol en de heer Johan Vervoort aangeduid 
als leden – met raadgevende stem – van het directiecomité van de POM Vlaams-Brabant. 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 7
Aanwijzing van de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering van het Vlaams 
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (Jobpunt Vlaanderen - Poolstok).

Dit voorstel werd op 3 januari 2019 behandeld door de deputatie. 

Artikel 1

De voorzitter deelt mee dat men zal stemmen over de benoeming van twee provincieraadsleden om 
de provincie te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het Vlaams Selectiecentrum voor 
het Overheidspersoneel cvba (Jobpunt Vlaanderen):

De heer Tobback deelt mee dat hij zijn kandidatuur terugtrekt, omdat hij betreurt dat op partijdige 
manier is omgegaan met de mandaten. Hij vindt dat deze legislatuur niet in de richting gaat van ‘over 
de partijen heen samenwerken’. 

De heer Smout meent dat de kleinste fractie het laken meestal niet naar zich toe kan trekken in een 
coalitie. Hij herinnert de provincieraadsleden eraan dat in de vorige legislatuur sp.a en Groen dezelfde 
werkwijze hebben toegepast en vindt dat N-VA hetzelfde doet. 

Mevrouw Sneyers en mevrouw Roefs ontkennen. Ook Groen vindt dit geen voorbeeld voor politiek in 
de 21ste eeuw. Zij stellen dat Groen in de vorige legislatuur, als kleintje in meerderheid, bij dergelijke 
voorstellen overruled werd. Bovendien maakt Groen op dit ogenblik deel uit van de meerderheid in de 
hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant en daar wordt de oppositie wel toegelaten tot andere 
mandaten. 



Effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de eerste stemming van artikel 1 van voorstel nr. 7  ter geheime stemming voor.

De heer Koen Moeyersons behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor en 8 tegenstemmen en 3 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus wordt de heer Koen Moeyersons aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van de algemene 
vergadering van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (Jobpunt 
Vlaanderen). 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de tweede stemming van artikel 1 van voorstel nr. 7  ter geheime stemming voor.

De heer Joris Van den Cruijce behaalt bij geheime stemming 20 stemmen voor en 8 tegenstemmen 
en 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.

Aldus wordt de heer Joris Van den Cruijce aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
algemene vergadering van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (Jobpunt 
Vlaanderen). 

Art. 2

De provinciale vertegenwoordigers worden aangewezen voor een termijn die eindigt op het ogenblik 
dat de nieuwe provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, die zal worden geïnstalleerd naar 
aanleiding van de volgende provincieraadsverkiezingen, tot hun vervanging is overgegaan.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 7  ter hoofdelijke stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 7 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr 8
Vereniging van de Vlaamse Provincies: aanwijzing provinciale vertegenwoordigers.

Dit voorstel werd op 3 januari 2019 behandeld door de deputatie. 



Artikel 1

Overeenkomstig het artikel 11 van de VVP-statuten worden voor de algemene vergadering vijf 
effectieve vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant aangewezen en vijf plaatsvervangers.

Eerste effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering.

De heer Tobback bevestigt hier wel zijn kandidatuur te behouden.

De voorzitter legt de eerste stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Bart Nevens behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, de heer Louis Tobback 
behaalt 9 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt 
tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Bart Nevens aangeduid als eerste effectieve vertegenwoordiger van de 
algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

Gedeputeerde Dehaene deelt mee dat enkel gedeputeerden hun kandidatuur mogen stellen voor de 
eerste twee effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de algemene vergadering van 
de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

De heer Tobback trekt zijn kandidatuur in voor de volgende stemmingen van dit voorstel. 
Hij staat er op dat in de provincieraad ter sprake komt of de provinciale vertegenwoordiger in de 
Vereniging van de Vlaamse Provincies al of niet voor of tegen de afschaffing van de provincie kan 
pleiten.

De voorzitter legt de tweede stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Monique Swinnen behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 8 
provincieraadsleden onthouden zich en 4 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Monique Swinnen aangeduid als eerste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Tweede effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de derde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Ann Schevenels behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 7 
provincieraadsleden onthouden zich en 5 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Ann Schevenels aangeduid als tweede effectief vertegenwoordiger van de 
algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 



Tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de vierde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 6 provincieraadsleden 
onthouden zich en 7 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Tom Dehaene aangeduid als tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Derde effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering.

De heer Tobback bevestigt dat hij ook hier zijn kandidatuur terugtrekt.

De voorzitter legt de vijfde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

De heer Diederik Dunon behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 9 provincieraadsleden 
onthouden zich en 4 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als derde effectief vertegenwoordiger van de 
algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Derde plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de zesde stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Mevrouw Lena Ghysels behaalt bij geheime stemming 20 stemmen voor, 9 provincieraadsleden 
onthouden zich en 4 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Aldus wordt mevrouw Lena Ghysels aangeduid als derde plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Vierde effectief vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de zevende stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Mevrouw Geertrui Van Rompuy-Windels behaalt bij geheime stemming 19 stemmen voor, 9 
provincieraadsleden onthouden zich en 4 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt mevrouw Geertrui Van Rompuy-Windels aangeduid als vierde effectief vertegenwoordiger 
van de algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Vierde plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.



De voorzitter legt de achtste stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 9 provincieraadsleden 
onthouden zich en 4 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als vierde plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Vijfde effectief vertegenwoordiger algemene vergadering.

De heer Tobback bevestigt dat hij ook hier zijn kandidatuur terugtrekt.

De voorzitter legt de negende stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 28 stemmen voor, de heer Klaas 
Slootmans behaalt 2 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 1 provincieraadslid stemt 
tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Stephan Boogaerts aangeduid als vijfde effectief vertegenwoordiger van de 
algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Vijfde plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering.

De voorzitter legt de tiende stemming van artikel 1 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Mevrouw Luka Augustijns behaalt bij geheime stemming 24 stemmen, de heer Jan Laeremans 
behaalt 3 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt mevrouw Luka Augustijns aangeduid als vijfde plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Art. 2

De voorzitter deelt mee dat, overeenkomstig het artikel 21 van de statuten van de vereniging, namens 
de provincie Vlaams-Brabant de kandidatuur wordt voorgedragen van drie personen die lid zijn van de 
provincieraad of de deputatie om te zetelen in de raad van bestuur van de VVP. 

Eerste effectieve  vertegenwoordiger  Raad van Bestuur.

De heer Tobback bevestigt dat hij ook hier zijn kandidatuur terugtrekt.

De voorzitter legt de eerste stemming van artikel 2 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Bart Nevens behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 6 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.



Aldus wordt gedeputeerde Bart Nevens aangeduid als eerste effectief vertegenwoordiger van de Raad 
van Bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Tweede effectieve  vertegenwoordiger  Raad van Bestuur.

De voorzitter legt de tweede stemming van artikel 2 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Ann Schevenels behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 6 
provincieraadsleden onthouden zich en 7 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Ann Schevenels aangeduid als tweede effectief vertegenwoordiger van de 
Raad van Bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Derde effectieve  vertegenwoordiger  Raad van Bestuur.

De voorzitter legt de derde stemming van artikel 2 van voorstel nr. 8  ter geheime stemming voor.

Gedeputeerde Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 20 stemmen voor, 6 provincieraadsleden 
onthouden zich en 7 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Aldus wordt gedeputeerde Tom Dehaene aangeduid als derde effectief vertegenwoordiger van de 
Raad van Bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Art. 3
De provinciale vertegenwoordigers worden aangewezen tot de eerstvolgende algemene vergadering 
na het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 8  ter hoofdelijke stemming voor.

Artikel 3 van voorstel nr. 8 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 28 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming

De voorzitter vraagt om voor de volgende provincieraad de kandidaturen voor mandaten ten laatste 
vrijdag middag in te dienen, zodat de administratie en de regiekamer alles kunnen klaarzetten en de 
stemmingen vlot kunnen verlopen. In geval van overmacht  is er dan nog een beetje ruimte om deze 
periode te rekken, maar de kandidaturen moeten zeker binnen zijn voor het weekend. 

De voorzitter vraagt bijgevolg het akkoord van de raad om haar in het vervolg de kandidaturen ten 
laatste tegen vrijdagmiddag 12 uur te bezorgen. Iedereen gaat akkoord met haar voorstel.



Men gaat over tot de beleidsverklaring van de deputatie 

De deputatie stelt haar beleidsverklaring voor.
Deze is als bijlage toegevoegd aan het verslag.

De volgende vergadering van de provincieraad zal plaatshebben op 29 januari 2019 om 14u.

Sluiting van de vergadering om 17.20 uur.

Er volgt een aansluitende receptie in de foyer.


