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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 13 november 2018

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Jo De Clercq, mevrouw Lucia Dewolfs, mevrouw Mia Van der Elst; provincieraadsleden.
De heer De Witte; provinciegouverneur.

In Memoriam de heer René Swinnen

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat op 6 november 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Jan Laeremans van 10 oktober 2018 met betrekking tot de Instelling voor Morele 
Dienstverlening.

Diversen

Hij geeft tevens een toelichting over het leegmaken van de lockers, inlevering van sleutels en badges 
voor de uittredende raadsleden en het uitrijkaartje voor de parking. De nieuwverkozenen worden 
gevraagd om zo snel mogelijk te laten weten of ze hun mandaat gaan opnemen.

De behandeling van de meerjarenplanning en het budget 2019 is prioritair in de raadszittingen van 
december. De agendapunten die niet aan bod kunnen komen tijdens de provincieraad van 13 
november, zullen behandeld worden tijdens de zitting van 20 november 2018. 

Vandaag wordt er vergaderd van 14.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Op 20 november start de 
provincieraadzitting om 13.00 uur en wordt er indien noodzakelijk eveneens tot 18.00 uur vergaderd.

Graag zouden we de volgende timing willen hanteren: 

o dinsdag 13 november 2018:

- 14.00 uur: toelichting van de agenda;
- 14.00 uur tot 17.00 uur: lopende dossiers;
- 17.00 uur tot 18.00 uur: toelichting bij het budget 2019 door de deputatie gedurende max. 1 uur.
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o dinsdag 20 november 2018:

- 13.00 uur: toelichting bij de agenda en eventuele mondelinge vragen;
- replieken vanuit de meerderheid en de oppositie (max. 15 min. per fractie);
- vragen over het budget;
- stemmen over het budget (indien bespreking afgerond is);
- verder afwerken van de lopende dossiers;
- viering eremandatarissen en afsluitende receptie.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nr. 109 t.e.m. 133 bij hem werden ingediend.
Op 8 november 2018 werden voorstellen nr. 134 t/m 138 aan de agenda van de provincieraad van 13 
november 2018 toegevoegd.
Op 6 november 2018 werd amendement 133/1 ingediend door de heer Pijpen, namens de 
raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 23 oktober 2018 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraden van 13 en 20 november 
2018 zullen gebundeld worden.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

Er werden geen mondelinge vragen ingediend.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 109
Voorstel aan de provincieraad ter ondertekening van het lidmaatschap van de Europese Groepering 
voor Territoriale Samenwerking Rijn-Alpen Corridor (EGTC Rhine-Alpine Corridor).

Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie Regionaal beleid en 
economie.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het voorstel de toetreding tot het samenwerkingsplatform 
betreft dat heel de corridor van aan de Noordzee (zijnde Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam) tot aan 
de Middellandse zee (Genua) en de verschillende regio’s, gemeenten en steden samenbrengt. Het is 
een Europees platform dat voldoet aan de Europese regels. De provincie werd voorgesteld om lid te 
worden, op voorzet van de regio Rhein-Necker die het secretariaat waarneemt van dit 
samenwerkingsplatform. Rhein-Necker is immers één van de focusregio’s binnen Europa. Er is een 
meerwaarde door aan te sluiten bij dit platform, vooral inzake mobiliteit en clean tech. Duurzaam 
vervoer is bijvoorbeeld een koepel die informatie kan opleveren. De bijdrage voorzien in het budget 
bedraagt 7.000,00 euro.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 109 ter stemming voor.
Voorstel nr. 109 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. 110. 
Wijziging ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend 
Erfgoeddepot Vlaams-Brabant’ en aanpassing van het 'model bewaargevingsovereenkomst' naar een 
'model bruikleenovereenkomst'.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Dehaene, gedeputeerde, geeft aan dat dit een beperkte aanpassing is die vooral juridisch de 
mogelijkheid creëert om de objecten in het depot van de provincie te kunnen gebruiken (voor  
tentoonstellingen of uitleen aan organisaties). Tot nu toe was dat een overeenkomst van bewaring, en 
mochten we die in ons depot bewaren, maar zelf niet gebruiken of ter beschikking stellen. Deze 
nieuwe overeenkomst maakt dat wel mogelijk.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 110 ter stemming voor.
Voorstel nr. 110 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 111. 
Opheffing van het 'reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en 
onroerenderfgoedelementen in het provinciaal archeologisch en nooddepot in Asse'.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er sinds oktober 2013 een reglement is dat zorgt voor 
een nooddepot waar bijvoorbeeld na brand geredde artikelen bewaard kunnen worden. Sinds januari 
2018 is de provincie echter niet meer bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden (waaronder 
cultureel erfgoed). Het reglement dient dus aangepast te worden, met een toespitsing op onroerend 
erfgoed (bijvoorbeeld voor archeologische vondsten etc). Mocht zich een incident voordoen waarbij er 
geen andere mogelijkheid is (er zijn ook commerciële firma’s die een gelijkaardig aanbod voorzien), 
dan blijven de reeds gebruikte middelen beschikbaar (zoals een deel van het depot in Sportimonium). 
Dit wordt ook bekendgemaakt op de website. Het reglement wordt echter beperkt tot onroerend 
erfgoed.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 111 ter stemming voor.
Voorstel nr. 111 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 63 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 112. 
Dienstenopdracht met sociale clausule houdende de aanstelling van Monumentenploegen voor het 
uitvoeren van onderhoud- en herstelwerken aan waardevol, niet-beschermd onroerend erfgoed: 
goedkeuring bestek en voorwaarden en wijze van gunnen.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de huidige opdracht ten einde loopt in april 2019. Daar 
het om een Europese aanbesteding gaat (het bedrag wordt geraamd op 644.000,00 euro) is er tijd 
nodig voor een nieuwe aanbesteding. De bedoeling is om de huidige werking, zijnde een werking met 
een sociale-economiepartner, te kunnen verderzetten. In de voorwaarden staat dan ook dat het een 
erkende organisatie voor sociale tewerkstelling moet zijn, waarvan minstens dertig percent van de 
werknemers een persoon met handicap is. Voldoet men aan die voorwaarde, dan wordt gekeken naar 
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de prijs, de kwaliteit en de veiligheid. Het is een verderzetting van wat vandaag al bestaat, met een 
nieuw bestek omdat het huidige afloopt.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 112 ter stemming voor.
Voorstel nr. 112 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. 113. 
Aankoop licenties en leveren van ondersteuning voor de migratie van pc's naar Windows 10 en Office 
365 - goedkeuring van opstart plaatsingsprocedure en bestek.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat alle provinciale pc’s een nieuw Officepakket nodig hebben 
daar de oude niet meer worden ondersteund. Vanaf 2019 zullen er namelijk geen virusupdates meer 
zijn voor de huidige pakketten. Dit houdt een investering in van 1,3 miljoen euro voor drie jaar, met 
ondersteuning en begeleiding voor 520.000,00 euro, noodzakelijk voor het functioneren van de 
organisatie. 

Mevrouw Van den Eede vraagt of de raming ook goedgekeurd moet worden. Dit staat niet 
rechtstreeks in de titel.

De voorzitter wijst erop dat het wel in artikel 4 van het besluit staat, en dat dit bij het bestek hoort.

Mevrouw Van de Eede merkt op dat ze het gepaster vindt voor de eenvormigheid van het geheel dat 
dit in de titel vermeld wordt. 

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

De voorzitter legt voorstel nr. 113 ter stemming voor.
Voorstel nr. 113 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. 114.
Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. raamcontract voor een webtoepassing voor de uitleendienst van 
het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en bestek.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het gaat om een webtoepassing voor de uitleendienst, de 
meest populaire website van de organisatie. De raming bedraagt 110.000,00 euro.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter het voorstel nr. 114 ter stemming voor.
Voorstel nr. 114 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.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 115. 
Samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de provinciale fietsbarometer.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het een overeenkomst met de gemeentes betreft, 
bedoeld om minstens twee keer per jaar een aantal tellingen te doen van het aantal fietsers. Daarvoor 
wordt de nodige apparatuur ter beschikking gesteld, met de afspraak dat men de data krijgt die een 
aanvulling is op de vaste tellers. Zo hoopt men een nog beter zicht te krijgen op het aantal fietsers en 
de routes die ze gebruiken, naar analogie met de collega’s in Antwerpen. 

De heer Laeremans vindt het geen slecht initiatief maar te vrijblijvend. Er is maar een beperkt aantal 
van die apparaten, en het is jammer dat deze niet voor elke gemeente voorzien worden, gezien de 
prijs van 50 euro per stuk. De provincie kan dit perfect betalen voor alle gemeenten, zo is er een 
gebiedsdekkend onderzoek. De tellingen verlopen niet volgens een vastgesteld, maar vrij gekozen 
tijdstip. Simultane meting over de hele provincie voor een coherent beeld verdient echter de voorkeur. 
Voor een provinciale meting mag men een striktere aanpak toepassen, en dit dus uitbreiden naar alle 
gemeenten. 

De heer Dehaene, gedeputeerde antwoordt dat de dienst toerisme in bepaalde gemeentes al vaste 
tellers heeft die de recreatieve routes en ook een aantal fietssnelwegen tellen. Er zijn vijftien 
gemeentes waar gedurende twee weken twee toestellen ter beschikking kunnen gesteld worden, 
waarna die naar een volgende gemeente gaan. Op deze manier kan de apparatuur bijna in elke 
gemeente dienen. Niet elke gemeente is even geïnteresseerd maar er is een vrij groot aanbod. Als 
alle locaties op eenzelfde moment geteld moet worden volstaat dit inderdaad niet. Uit de tellingen die 
samen met Fietsberaad gedurende een tiental dagen over heel Vlaanderen werden gehouden 
(waarbij alle aanwezige tellers, zowel van de gemeenten, het AWV en de provincies ingezet werden), 
bleek dat men de observatie van een bepaalde periode goed kan afdekken.

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

De voorzitter legt voorstel nr. 115 ter stemming voor.
Voorstel nr. 115 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 56 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. 116. 
PNOP (provinciaal natuurontwikkelingsproject) Grote Getevallei - gedeeltelijke verlegging voetweg 66 
op provinciale eigendom.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat Linter een gedeeltelijke verlegging wenst van de voetweg 
van een particulier eigendom naar het provinciaal eigendom Grote Gete. De dienst leefmilieu oordeelt 
dat de doelstelling tot het verder toegankelijk maken van de Grote Gete voor wandelaars hiermee 
wordt ondersteund. Dit was ook een bekommernis van leden van de oppositie in het verleden.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 116 ter stemming voor.
Voorstel nr. 116 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 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. 117. 
Ontwerpen en inrichten speelzone kazemat in het provinciedomein Diest; goedkeuren bestek en 
voorwaarden en wijze van gunnen.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat deze speeltuigen meer dan twintig jaar oud zijn en 
duidelijk aan vervanging toe. Het voorstel betreft de herinrichting van deze speelzone als een 
natuurlijk landschap. Voorlopig zijn er een boomhut, schuilplaatsen en een kabelbaan, vooral voor 
kinderen van zes tot twaalf jaar. De creativiteit van de inschrijvers wordt zoveel mogelijk 
aangemoedigd. Het budget bedraagt 93.000,00 euro, btw inclusief.

De heer Laeremans merkt op dat in het voorstel die elementen (de kabelbaan, de boomhut …) 
ontbreken. Deze staan in het bestek. Het is wel vermeld maar te weinig richtinggevend. Hij meent 
bijgevolg dat dit in het voorstel hoort. Het gaat immers om een voorstel vanuit de provincie, ten 
bedrage van 93.000,00 euro. Gaan er ook voorzieningen voor gehandicapten zijn, wat wil men er 
precies mee? Dit werd in het voorstel niet vermeld en men moet dat zoeken in het bestek. 

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

De voorzitter legt voorstel nr. 117 ter stemming voor.
Voorstel nr. 117 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 62 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 118. 
Uitbreiding en upgrade van cameranetwerk PIVO - goedkeuring bestek en plaatsingsprocedure.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het PIVO in de laatste jaren bijkomende investeringen 
deed, o.a. de sporthal, het opleidingscentrum voor de rijopleiding, en de lopende investering in de 
schietstand. PIVO is een site waar men bij terreurdreiging meteen op het hoogste niveau zit, een 
goede beveiliging is bijgevolg belangrijk. Het voorstel behelst de installatie van nieuwe camera’s, 
zodat de beveiliging van de site – met realtime beelden en opslagcapaciteit - geoptimaliseerd wordt. 
De totale raming bedraagt 121.000,00 euro en er wordt gekozen voor een onderhandelingsprocedure 
met beperkte bekendmaking.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 118 ter stemming voor.
Voorstel nr. 118 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 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. 119. 
Buitengebruikstelling van vaste activa.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 119 ter stemming voor.
Voorstel nr. 119 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 65 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 kennisgeving nr. 120. 
Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: Aktename budget 2019.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Van den Eede merkt op dat in het verslag van de raadscommissie wordt aangegeven dat de 
betreffende medewerker niet aanwezig is. Ze vindt het echter belangrijk om deze informatie nu te 
hebben. De uitleg over de buitengebruikstelling van het touchscreen dat niet meer gebruikt wordt door 
de nieuwe cateraar, is ook niet vermeld in het verslag.
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, benadrukt dat de bevoegde gespecialiseerde medewerker de 
controle van de rekeningen secuur behandelt. Hij houdt rekening met de opmerkingen die tijdens de 
commissie gemaakt worden. Ze wijst er tevens op dat het hier aktenames betreft.

De voorzitter beaamt dat de punten idealiter opgelost zouden zijn wanneer ze op de raad komen. In 
dit geval is het minder cruciaal omdat het over een kennisgeving gaat, maar het engagement om de 
gestelde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, blijft.

De heer Dunon brengt aan dat er vzw’s aan de geloofsgemeenschappen gekoppeld zijn. Naast de 
eredienst vinden er dus nog heel wat andere activiteiten plaats. Hij vindt het raar dat kosten 
aangerekend worden aan de eredienst, terwijl ze niet met zekerheid de gegadigden zijn die de kosten 
voor zich moeten nemen. Uit de uitleg blijkt dat er dus vzw’s aan gekoppeld zijn, met een goede 
samenwerking met de provincie. Er zijn ook vele vergaderingen met de provincie geweest. Wat 
gebeurt op deze samenkomsten?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat gesprekken over de cijfers doorgaans de rekening als 
onderwerp hebben, naar aanleiding van vragen die in de commissie of het bureau gesteld zijn, of 
vragen die de medewerker zich stelt wanneer er zaken binnenkomen, ... Het kan vele onderwerpen 
hebben. Men kan opmerkingen maken over het beoordelen van de aard van de activiteiten en in 
welke mate er onterecht nevenliggende activiteiten zouden binnensluipen. Mevrouw Swinnen 
verdedigt de procedure niet, ze kan ze alleen maar toepassen. Deze is gemaakt op andere niveaus en 
men heeft daar hier bepaalde stukjes opdrachten in. Stukjes die het niet mogelijk maken om daar 
coherent en heel sluitend over te zeggen ‘dit is het nu allemaal’. 2019 is het laatste jaar van de 
meerjarenplanning, een volgende coalitie zal moeten bekijken hoe ze de volgende meerjarenplanning 
– binnen de regels die door het decreet en de wetten zijn opgelegd - kan beoordelen. En dan zal er 
opnieuw een meerjarenplanning gemaakt worden en de budgetten worden daar weer aan getoetst. Dit 
is wat men nu doet: de toetsing en aktename van het gevraagde budget afleggen tegen datgene wat 
in de meerjarenplanning voorzien was. Daarnaast kan men maar akte nemen van de opmerkingen 
van de vragen en aan de medewerker te vragen om deze ter harte te nemen.

De voorzitter wijst erop dat de opmerkingen in het bureau en in de raad, door de medewerker aan de 
geloofsgemeenschappen worden meegedeeld, en dat hiermee rekening wordt gehouden.

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

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 121. 
Islamitische gemeenschap Beraat te Diest: Aktename budget 2019.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

De heer Smout brengt aan dat de commentaren belangrijk zijn in het licht van de opstelling van de 
nieuwe meerjarenplanning. In hun jaarverslag 2017-2018 haalt de moskee de doelstelling aan om op 
onafhankelijk en neutrale wijze voorzieningen treffen voor de inwoners van Diest om aan de 
godsdienstige plichten te voldoen. Op zich is dit een prima doelstelling, maar de imam wordt in Diest 
om de vijf jaar echter vanuit Ankara aangesteld. Deze imam spreekt dus geen Nederlands, maar 
Turks. Men organiseert er ook taallessen: Frans, Nederlands, Engels en Turks. Wil men integreren 
dan is het Nederlands aanvaardbaar, de aanwezigheid van de andere talen in de budgetten is echter 
niet aanvaardbaar voor de fractie. In tegenstelling tot die van Leuven heeft de moskee van Diest 
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bovendien weinig omhaling maar wel het volledige budget. Dit zou beter bekeken moeten worden.

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

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 122. 
Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven: aktename budget 2019.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

n.v.d.r.

Op de - in de raadscommissie - gestelde vragen werden de volgende antwoorden geformuleerd. 

Blz. 6: Islamitische gemeenschap Al Ihsaan: Waarom zijn de kosten bij schoonmaak en onderhoud 
sterk gestegen?
Vrijwilligers worden frequenter ingezet; o.a. de wasplaats en de tapijten moeten grondiger 
onderhouden worden. Voor het onderhoud zijn er meer producten en kleine herstellingen nodig. Ook 
is er de kost voor een ontstoppingsfirma wegens aanhoudende problemen.

Blz. 8: Islamitische gemeenschap Al Ihsaan: Toelichting over vergoeding vrijwilligers voor vertaling 
van de preek.
Er wordt een professionele vertaler ingeschakeld voor de vrijdagpreek.

Blz. 8: Islamitische gemeenschap Beraat: Aankoop geluids- en beeldweergave-installatie.
In 2018 werd een beeldweergave-installatie voorzien; in 2019 een geluidsweergave-installatie.

Blz. 9: Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos: stijging vrijwilligersvergoedingen 
en communicatie.
Dit betreft vermoedelijk een vergissing: zowel de vrijwilligersvergoedingen als de kosten voor 
telecommunicatie zijn gelijk gebleven.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 123. 
PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018.

Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie regionaal beleid en 
economie.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat dit punt - evenals bij de volgende voortellen tot en met 
voorstel 130 - de statutenaanpassing betreft. Dit gebeurt in het kader van het nieuwe Decreet Lokaal 
Bestuur waar men overgaat tot de uittreding van de provincie uit de lokale besturen. Allen werden 
reeds uitvoerig besproken op de commissie. Met PBE ligt het iets anders: het gaat hier niet zozeer 
over statutenwijzigingen, maar er zijn wel twee agendapunten die de aandacht vragen. Punt 3 en 4 
gaan over de overname en waardebepaling van het toekomstfonds. Conform de bepalingen van het 
decreet wordt in onderling overleg een akkoord verkregen in functie van de uittreding van de 
provincie. Er is tussen PBE en de provincie een akkoord bekomen waar 42,5 miljoen cash wordt 
voorzien. 7,5 miljoen cash wordt uitgekeerd en 35 miljoen wordt geïnvesteerd in een toekomstfonds, 
opgericht voor de 20 gemeenten die actief zijn in het werkingsgebied van PBE. Het is de bedoeling 
dat het fonds kan worden ingezet op thema’s in het verlengde van activiteiten van PBE. Het gaat 
vooral om openbare verlichting in functie van de omschakeling naar LED-verlichting, rationeel 
energieverbruik, smart cities en klimaatneutraliteit. Dit voorstel is zowel door het directiecomité als de 
Raad van Bestuur van PBE goedgekeurd. Voor de andere intercommunales (Hofheide, Haviland, 
Interleuven, Ecowerf, Havicrem en IGO) is er op dat vlak nog geen akkoord voor de waardebepaling. 
Daarom wordt voorgesteld om op deze algemene vergadering door de provinciale vertegenwoordiger 
telkens de opmerking te laten maken dat men weliswaar akkoord gaat met de statutenaanpassing, 
maar dat de goedkeuring geen afbreuk doet aan de uittreding van de provincie. Verdere gesprekken 
moeten mogelijk blijven. De gedeputeerde vraagt om die opmerking te laten opnemen in het verslag 
van de algemene vergadering van de komende Intercommunales die vandaag nog op de agenda 
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staan.

De heer Smout vindt het niet logisch dat de provincies wettelijk moeten uittreden uit de 
intercommunales, maar dat men via een fonds toch betrokken wil blijven. Wanneer men spreekt over 
42,5 miljoen euro die uit reserves getrokken worden van PBE (dat 73 miljoen reserves heeft), dan 
blijkt dat 35 miljoen via dat fonds nog beschikbaar gesteld wordt aan dezelfde 20 gemeentes. Dit, 
terwijl de provincie daar met haar 65 gemeentes recht op heeft. Men kan stellen dat men dat met 
andere intercommunales ook gaat doen. Het is een mooie theorie maar de praktijk is dat er geen 
middelen meer zijn. Kijk naar Interleuven: daar staat de provincie met ettelijke miljoenen borg tot het 
jaar 2040. De fractie pleit om deze gelden ten goede te laten komen aan alle gemeentes van de 
provincie, ook naar hernieuwbare energie toe, voor een snellere uitrusting met slimme meters in de 
toekomst.

De heer Florquin zegt dat uittreding in onderling overleg gebeurt, beide partners moeten zich vinden in 
het voorstel, en zowel PBE als provincie hebben in samenspraak met de raad van bestuur het voorstel 
goedgekeurd. Een toekomstfonds betekent een meerwaarde voor de 20 vennoten van PBE, vooral de 
gemeenten waar de provincie een rol kan spelen. 

De heer Smout wijst erop dat de genoemde bedragen een onevenwicht inhouden.

De heer Dunon merkt op dat er al een onafhankelijk orgaan was vastgesteld om de officiële 
waardebepaling vast te stellen, wat overeenkomt met die 7,5 miljoen euro. Nu komt daar nog 35 
miljoen bij voor die 20 gemeenten. Waarom moet de PVB nog betrokken zijn? Daar is geen reden 
voor, zelfs niet voor die 20 gemeenten. Voor deze gemeenten was een duidelijk bedrag voorzien, 
deze hadden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. De provincie heeft daar geen meerwaarde te 
bieden.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat het in se financiële middelen blijven die mede dankzij 
de provincie worden gegenereerd. De gemeenten mogen deze ook gebruiken, mede dankzij de 
aandelen van de provincie, het is een meerwaarde voor de gemeenten. De provincie blijft niet zetelen 
in de Raad van Bestuur van PBE, het is een overlegforum dat mogelijks slechts twee keer per jaar 
gaat samenkomen, en waarvan de middelen in de boeken van PBE blijven staan. 

De heer Laeremans wenst te weten hoe het met de termijnen zit. Er is een bedrag voor de gemeenten 
dat uitgegeven moet worden voor projecten, maar staat er geen einddatum op? Kunnen ze het 
gewoon in kas houden? Als dat toegepast wordt bij de andere intercommunales, krijgt de provincie 
misschien geen cent. Hier is toch een gewone uitkoopsom nodig? Men kan ook met een 
afbetalingsplan werken op 6 jaar of 10 jaar, maar het is vreemd dat er medio november nog maar voor 
één intercommunale een oplossing is. In West-Vlaanderen zijn 90 percent van die gevallen wel 
opgelost via eigen fondsen. Waarom duurt het hier zo lang?

De heer Florquin, gedeputeerde, preciseert dat hier geen termijn op staat. Men kan niet zeggen welke 
richting het uitgaat met de andere intercommunales. De provincie is ook geen vragende partij om uit te 
treden, ze probeert een compromis te treffen, het aandeel eruit te halen. Dit alles zonder de 
gemeenten in diskrediet te brengen, wat een moeilijke dialoog is die men tussen de twee moet 
voeren.

De heer Laeremans herneemt dat het vreemd blijft dat er geen einddatum staat op die financiële 
overdracht, de overdracht kan zo nog 50 jaar duren. 

De heer Dunon veronderstelt dat met  de andere intercommunales de besprekingen reeds gestart zijn.

De heer Florquin, gedeputeerde, ontkent dit: Er is een schrijven gericht naar alle intercommunales om 
in overleg te gaan. Men is nu de overlegdata aan het overeenkomen, en als de tijd rijp is nemen deze 
plaats. Zonodig wordt dit door de volgende gedeputeerde opgenomen.

Mevrouw Van den Eede benadrukt dat, als een gelijkaardig systeem niet uitgewerkt kan worden (voor 
bijvoorbeeld Haviland) de gemeenten van Halle-Vilvoorde er de dupe van zijn. Oorspronkelijk was een 
einddatum voorzien maar daar ontstond veel tegenkanting omdat er altijd betwisting kan zijn. Het is 
beter om samen tot een oplossing te komen, maar dit moet niet onnodig lang duren. 

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



10

De voorzitter legt voorstel nr. 123 ter stemming voor.
Voorstel nr. 123 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 19 
tegenstemmen en 6 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 124. 
Opdrachthoudende vereniging Riobra: buitengewone algemene vergadering van 30 november 2018, 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger.

Dit voorstel werd op 25 oktober 2018 behandeld door de deputatie.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 124 ter stemming voor.
Voorstel nr. 124 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 23 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 125. 
Hofheide - Buitengewone Algemene Vergadering op 11 december 2018; mandatering provinciale 
vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 25 oktober 2018 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 125 ter stemming voor.
Voorstel nr. 125 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 23 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 126. 
IGO igs.: Statutaire algemene vergadering op 21 december 2018 – statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie regionaal beleid en 
economie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 126 ter stemming voor.
Voorstel nr. 126 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 24 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 127. 
Ecowerf - buitengewone algemene vergadering op 21 november 2018 + statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie regionaal beleid en 
economie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 127 ter stemming voor.
Voorstel nr. 127 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 24 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 128. 
Interleuven igs. - buitengewone algemene vergadering op 19 december 2018 – statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie regionaal beleid en 
economie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt voorstel nr. 128 ter stemming voor.
Voorstel nr. 128 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 24 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 129. 
Haviland – statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie regionaal beleid en 
economie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 129 ter stemming voor.
Voorstel nr. 129 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 25 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 130. 
Havicrem igs.: statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 23 oktober 2018 behandeld door de raadscommissie regionaal beleid en 
economie.

De heer Laeremans herinnert aan het niet functioneren van de noodgenerator. Men ging bekijken dat 
toch zeker de zaal beschermd zou zijn bij een stroompanne. Hij vraagt of dat probleem ondertussen al 
opgelost is, of dat dit nog in de planningsfase zit. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, merkt op dat de generator er reeds stond. Eerst was alleen de 
technische installatie aangesloten op de generator, maar ondertussen is heel het crematorium hierop 
aangesloten en is dit getest. Alles kan nu operationeel blijven, ook bij een elektriciteitspanne.

Mevrouw Van den Eede vraagt of er al vordering is in de aangespannen processen. Zijn er al 
uitspraken in het vooruitzicht? 

De voorzitter stelt voor dat de gedeputeerde in algemene termen antwoordt, omdat anders de zitting 
besloten moet verder gaan. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoord dat er momenteel geen verdere beslissing door één of 
andere rechtbank genomen werd en dat alles op de rol staat. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 130 ter stemming voor.
Voorstel nr. 130 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 24 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 131. 
VERA: aanpassing meerjarenplan en budget 2019.
Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de ontvangsten een sprongetje naar boven maken. Dat is 
hoofdzakelijk, omdat een aantal besturen in 2018 niet meer konden toetreden daar men in het laatste 
jaar van de legislatuur zat. Zij zullen nu toetreden. Dit zal zorgen voor een toenemende omzet - dat 
komt ook terug in het document - bij de informatieveiligheidsconsulente. Daarnaast zijn er voor 2019 
geen grote investeringen meer gepland in de renovatie van het gebouw.

Tegenover de stijgende ontvangsten en de toenemende vraag staan de toenemende uitgaven, die 
zich vooral zullen vertalen in het aantrekken van 4 extra medewerkers die deze bijkomende vraag in 
goede banen zullen moeten leiden.

In het geheel kan gesteld worden dat het budget 2019 past in het meerjarenplan en een positief 
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resultaat op kasbasis vertoont van 320.233,00 euro. Ook de autofinancieringsmarge is positief op de 
totaliteit. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 131 ter stemming voor.
Voorstel nr. 131 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 stelt voor om eerst de voorstellen 134 tot en met 137 (de andere algemene 
vergaderingen) en voorstel 138 te behandelen, en aansluitend het huishoudelijk reglement en de 
voorstelling van het budget. 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 134. 
PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 14 december 2018 nav. fusie door 
overneming van Intergas door PBE. Mandaat aan de provinciale vertegenwoordiger.

Dit voorstel werd op 8 november 2018 behandeld door de deputatie.

De heer Laeremans vraagt wat de fusie is, dit is iets anders dan de gewone agenda’s.

Bij handopsteking besluit men de vraag uit te stellen naar 20 november.

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

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 135. 
Buitengewone algemene vergadering van Haviland op 12 december 2018. Mandaat aan de 
provinciale vertegenwoordiger.

Dit voorstel werd op 8 november 2018 behandeld door de deputatie.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt het voorstel nr. 135 ter stemming voor.
Voorstel nr. 135 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 35 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 136. 
Havicrem igs. - bijzondere en buitengewone algemene vergadering op 12 december 2018 en mandaat 
aan de provinciale vertegenwoordigers.

Dit voorstel werd op 8 november 2018 behandeld door de deputatie.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 136 ter stemming voor.
Voorstel nr. 136 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 34 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 137. 
Buitengewone algemene vergadering van IGO op 21 december 2018 en mandaat van de provinciale 
vertegenwoordigers.

Dit voorstel werd op 8 november 2018 behandeld door de deputatie.
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Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 137 ter stemming voor.
Voorstel nr. 137 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 35 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 22 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 138. 
Herinrichten serre- en stallensite in Huizingen - Goedkeuring definitief ontwerp (wijze van gunnen, 
bestek en raming)

Dit voorstel werd op 8 november 2018 behandeld door de deputatie.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het voorontwerp reeds positief geadviseerd werd op de 
betreffende raadscommissie in september 2018, evenals op de provincieraad van die maand. Het is 
de bedoeling om het voorontwerp concreet uit te werken zoals het hier voorligt. Veel aandacht gaat 
naar duurzaam bouwen (op bladzijde 2), met een waterpomp, en de voorziening van zonnepanelen op 
het zuidelijk georiënteerde dakvlak. Men wil met deze site aantonen dat fossiele brandstoffen niet 
nodig zijn, en dat de CO2-uitstoot tot een minimum zal teruggebracht worden. Er komt tenslotte nog de 
kost bij van de zonnepanelen en de waterpomp, wat het bedrag op 158.864,00 euro brengt.

De heer Laeremans wenst te weten wat er juist veranderd is tegenover het voorontwerp.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het om de klimaatneutrale elementen gaat: de 
verwarming met de waterpomp en de zonnepanelen. 

Mevrouw Van den Eede wil weten wat dit met de prijs doet.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, geeft aan dat de totale kost wordt geraamd op 158.864,00 euro.

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

De voorzitter legt voorstel nr. 138 ter stemming voor.
Voorstel nr. 138 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 58 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 132. 
Aanpassing huishoudelijk reglement provincieraad.

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

De voorzitter zegt dat dit uiteraard een taak is voor de nieuwe provincieraad, maar om te kunnen 
starten op 3 december zijn er een aantal essentiële aanpassingen nodig. De belangrijkste daarvan is 
de samenstelling van het bureau. Indien men op basis van het huidige bureau zou stemmen, zou dit 
niet meer beantwoorden aan de voorwaarden van het decreet. Het voorstel dat in het bureau 
besproken is, is dat in de toekomst het bureau zou bestaan uit de volgende stemgerechtigde leden: 
één voorzitter, maximum drie ondervoorzitters en de fractievoorzitters van de fracties in de 
provincieraad die minstens 2 leden telt. Het document toont ook dat er geen optie is voor de 
samenstelling van de raadscommissies: dit is voor het nieuwe bureau en de nieuwe raad.
Verder werden een aantal aanpassingen in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur en de regeling 
van het stellen van vragen, die al informeel is toegepast is, toegevoegd aan het document.

Mevrouw Van den Eede neemt aan dat dit een voorstel van de huidige deputatie is. Dit is nog niet 
besproken in het overleg naar de volgende legislatuur toe. De fractie heeft wel enkele vragen. In punt 
negen - over de bevoegdheid over het bureau - wordt vermeld dat het bureau kan overleggen, advies 
geven … De raad wijst aan het begin van de legislatuur de plaatsen in de raadzaal toe op advies van 
het bureau. Er is echter nog geen bureauvergadering geweest, gaat men dan voor de eerste 
vergadering blijven rechtstaan? Het bevat zaken die niet logisch zijn: kan dit uitgesteld naar volgende 
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week? Bij nummer één en twee staat ook dat de meerderheid van de effectieve commissieleden de 
ontvangst van de emailbevraging moet bevestigen. Er staat echter nergens wat er gebeurt als er geen 
meerderheid is die dat bevestigt.

De voorzitter antwoordt dat het dan niet goedgekeurd wordt.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, voegt eraan toe dat er in zo’n geval geen overleg geweest is, 
vergelijkbaar met een provincieraad waar de helft van de leden niet aanwezig is.

De voorzitter antwoordt dat uitstel mogelijk is, maar dat het niet de bedoeling is om hier een volledig 
nieuw aangepast reglement te stemmen. De focus ligt bij de aanpassing van die dingen die ofwel 
decretaal gevergd werden of die noodzakelijk zijn voor de installatievergadering. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vraagt om de punten wel te kunnen voorbereiden.

De voorzitter stelt mevrouw Van den Eede voor om dan een amendement te maken.

Bj handopsteking wordt met algemene stemming beslist om het dossier uit te stellen naar 20 
november.

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

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 133. 
Budget 2019.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Bespreking Budget 2019

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, gaat over tot de bespreking van het budget 2019. 

n.v.d.r.

De presentatie van het budget 2019 is ter beschikking op de deelsite van de raadsleden en op de 
website van de provincie.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden om 13u op 20 november 2018 en sluit 
de vergadering om 15.50 uur.
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 20 november 2018

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 13.10 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Koen Moeyersons, mevrouw Fatima Lamarti, mevrouw Lucia Dewolfs; provincieraadsleden.

OPENBARE ZITTING

Vandaag wordt vergaderd van 13.00 uur tot maximum 18.00 uur.

- 13.00 uur: toelichting bij de agenda;
- verder afwerken van de uitgestelde dossiers;
- replieken vanuit de meerderheid en de oppositie (max. 15 min. per fractie);
- vragen over het budget;
- stemmen over het budget (indien bespreking afgerond is);
- viering eremandatarissen en afsluitende receptie.

Mondelinge vragen

Er werden geen mondelinge vragen ingediend.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 132. 
Aanpassing huishoudelijk reglement provincieraad.

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

Mevrouw Van den Eede had aangehaald dat er een amendement zou komen op dit voorstel, maar 
wordt bij voorkeur op de eerstvolgende bureauvergadering, die kort na de installatievergadering zal 
plaatsvinden, behandeld. Vandaag kan er met dit voorstel verdergewerkt worden.

De voorzitter beaamt dat het nu alleen een aanpassing betreft die nodig is om de samenstelling van 
het bureau te kunnen bepalen. De volledige herziening van het huishoudelijke reglement en andere 
aanpassingen worden door de nieuwe raad en het nieuwe bureau vastgesteld.
 
De heer Boogaerts zegt dat de fractie de N-VA in dezen steunt.

De voorzitter legt voorstel nr. 132 ter stemming voor.
Voorstel nr. 132 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.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 134. 
PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 14 december 2018 nav. fusie door 
overneming van Intergas door PBE. Mandaat aan de provinciale vertegenwoordiger.

Dit voorstel werd op 8 november 2018 behandeld door de deputatie.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat er enerzijds PBE (distributie van elektriciteit) en Inter-
energa (gasdistributie) zijn en anderzijds Intergas (een in 2003 opgericht vennootschap om het 
aandeelhouderschap van PBE in Inter-energa te vertegenwoordigen, en om de 16 vennoten te 
kunnen verdedigen binnen Inter-energa, een tussenstructuur dus). PBE was ook met 99,9 percent 
aandeelhouder. Men gaat nu deze tussenschakel (Intergas, de verdediger voor PBE-vennoten in 
Inter-energa), overnemen, en PBE wordt de rechtstreekse verdediger van de PBE-gemeenten in Inter-
energa. Dit gebeurt op vraag van Vlaanderen naar minder structuren in de intergemeentelijke 
samenwerking. Er is dus een vermindering van het aantal bestuursmandaten. Er komt overname van 
Intergas door PBE, waarbij PBE rechtstreeks gaat zetelen in Inter-energa om aldus de gemeenten die 
gas krijgen vanuit PBE te verdedigen. Er bestond dus een tussenstructuur die de vennoten van PBE 
verdedigde in Inter-energa. PBE gaat dit nu afzonderlijk doen.  

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

De voorzitter legt voorstel nr. 134 ter stemming voor.
Voorstel nr. 134 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 22 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 133. 
Budget 2019.

Dit voorstel werd op 6 november 2018 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Op 6 november 2018 werd amendement 133/1 ingediend door de heer Pijpen, namens de 
raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica. 

De voorzitter deelt mee dat het amendement via de aanvullende agenda werd toegevoegd aan de 
agenda van vandaag, en op de vorige vergadering van de raad op 13 november werd het Budget 
2019 reeds toegelicht door gedeputeerde Swinnen.

Vragen of opmerkingen
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen voor hun repliek 
op het budget 2019.

De heer Claes, voorzitter van de CD&V-fractie, geeft volgende repliek van zijn partij op het 
budget 2019.

Het voorliggend budget is meteen het laatste dat wordt goedgekeurd binnen deze legislatuur. Het 
nieuwe provinciebestuur kan hiermee in 2019 meteen aan de slag. De continuïteit van de provinciale 
werking is zo alvast verzekerd. Het is uiteraard aan de nieuw verkozen Raad en Deputatie om in de 
komende bestuursperiode desgewenst andere beleidsaccenten te leggen. 

In de afgelopen bestuursperiode werden we geconfronteerd met allerlei beslissingen van Vlaanderen 
waarbij parallel met de taakstelling ook de financiële bewegingsruimte van de provincie werd 
ingeperkt. Hierbij heeft de deputatie voortreffelijk werk geleverd en de belangen van de provincie 
maximaal verdedigd. De provinciale fiscale autonomie, met het heffen van eigen opcentiemen, is 
overeind gebleven wat essentieel is voor een autonome werking. 
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Zoals u weet is de vermindering van de opcentiemen wel niet evenredig met de budgetten voor de 
bevoegdheden die werden overgedragen naar Vlaanderen. Er wordt 7,1 miljoen euro te veel 
afgehouden. Als compensatie is er voor het jaar 2018 vanuit Vlaanderen een dotatie toegekend. Maar 
er is nog steeds geen zekerheid hierover voor de komende jaren. Voor de CD&V-fractie blijft het een 
opdracht, ook voor de nieuwe deputatie, om er verder bij Vlaanderen op aan te dringen om deze 
dotatie onbeperkt in de tijd toe te kennen. 

Wat het uitgekantelde personeel van de provincie naar Vlaanderen betreft, is er nog steeds geen 
duidelijkheid voor de statutairen wat de gevolgen zijn voor hun pensioenregeling. Ook hier is een taak 
weggelegd voor het nieuwe bestuur om hierover verder in gesprek te gaan met de Vlaamse en 
federale overheid.

De afslankingsronde voor de provincies is achter de rug. CD&V vraagt nu hervormingsrust voor de 
Vlaamse provincies. Wij verzetten ons tegen iedere verdere inperking van de provinciale 
bevoegdheden. 

Wij stellen tot onze tevredenheid vast dat steeds meer het inzicht leeft dat de provincies, in plaats van 
het ‘probleem’, veeleer ‘de oplossing’ zijn voor heel wat streekgebonden, bovenlokale initiatieven.
CD&V kiest ondubbelzinnig voor het behoud van de provincie als een volwaardig bestuursniveau 
tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De provincie moet dan ook verder blijven bestaan als 
volwaardige motor van het streekbeleid en de gebiedsgerichte samenwerking. 

Heel wat initiatieven en investeringen, die dit jaar reeds werden opgestart, krijgen in 2019 uitvoering. 
Zo zijn er de investeringen in het PIVO en de domeinen, in de nieuwe serres in De Wijnpers en in het 
doortrekkersterrein van Huizingen. 
 Inzake mobiliteit wordt verder ingezet op stappen, fietsen en openbaar vervoer zodat mensen kiezen 
voor een duurzame verplaatsingswijze, met het trage wegennetwerk en de fiets- en schoolroutes. 
De gecoördineerde aanpak van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer moet het aantal ritten verder 
in stijgende lijn doen gaan.
Bij het PIVO komt een oefendorp met schietstand en er is de renovatie van het stookgebouw.
Via Vlabzorginvest, gesubsidieerd door Vlaanderen, kan de achterstand in het aanbod aan welzijns-en 
zorgvoorzieningen in onze provincie verder weggewerkt worden. 
De gemeenten worden verder ondersteund bij de opmaak van hemelwaterplannen en particulieren 
worden aangemoedigd om hun gebouwen te beschermen tegen waterschade.
Tot zover enkele belangrijke initiatieven en projecten die in het budget zijn opgenomen. Er zijn er nog 
vele andere maar een volledige opsomming zou ons hier te ver leiden.

De CD&V-fractie vindt in dit budget de fundamentele opties terug uit haar programma en zal dit dan 
ook goedkeuren. Wij feliciteren de deputatie en de administratie met het afgeleverde werkstuk.

De heer Poffé, voorzitter van de Open VLD-fractie, geeft volgende repliek van zijn partij op het 
budget 2019.

Vandaag ligt er hier voor ons een overgangsbudget ter stemming. Of zoals de eerste gedeputeerde 
reeds zei een technisch budget dat eenvoudig weg voort vloeit uit het meerjarenplan 2014-2019.
Aangezien we aan het einde zijn van deze legislatuur worden hier geen nieuwe inhoudelijke keuzes 
gemaakt. Het is aan de nieuwe bestuursploeg, die volgende maand aantreedt, om eigen accenten te 
leggen.
Onze fractie heeft er steeds over gewaakt en is trouwens fier en tevreden dat de dienstverlening van 
de voorbije jaren aan de beste prijs werd verleend. Wij zijn dan ook heel blij dat Vlaams-Brabant de 
laagste belastingdruk heeft van alle provincies. Onze provincie mag zich bijgevolg de ‘Colruyt’ van 
Vlaanderen noemen (het is trouwens niet voor niks dat de hoofdzetel hiervan in Vlaams-Brabant ligt). 
Nochtans heeft de deputatie tijdens deze legislatuur voor heel wat nieuwe en moeilijke uitdagingen 
gestaan. Zo was er de invoering van het BBC-verhaal in 2014 en was er op het einde van dat jaar de 
vermindering van het provinciefonds waarbij er last minute nog belangrijke aanpassingen nodig waren 
om het budget in evenwicht te krijgen. En in 2015 was er zelfs de afschaffing van het provinciefonds 
met alle budgettaire gevolgen van dien. Eind vorig jaar was er het verdwijnen van de 
persoonsgebonden materies en de uitkanteling van de persoonsgebonden diensten, met weer eens 
de nodige financiële perikelen. En dit jaar was er de verlaging van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. De deputatie en de diensten hebben al deze uitdagingen echter tot een goed einde 
gebracht.
Ik wens dan ook de eerste gedeputeerde te danken en te feliciteren voor de uitgebreide en duidelijke 
toelichtingen die we gekregen hebben. En samen met haar wens ik, eveneens namens onze fractie, 
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ook haar diensten te danken voor al de inspanningen die er geleverd werden. Tegelijkertijd willen wij 
van de gelegenheid gebruik maken om al de personeelsleden van dit huis te danken voor hun inzet!
Ook de volgende jaren zullen wij graag op hen beroep doen om de speerpunten van dit streekbestuur 
te verwezenlijken.
En dan denken wij aan: 

- de verdere uitwerking van de Visienota Ruimte,
- de ondersteuning en begeleiding van de gemeenten met de omgevingsvergunningen,
- het realiseren van bovenlokale projecten zoals de opwaardering van de stationsomgevingen en 

de verwaarloosde bedrijventerreinen,
- de ondersteuning van en de samenwerking met de Regionale Landschappen,
- het blijven investeren in onze aantrekkelijke provinciedomeinen,
- de bijzondere aandacht voor het beheer van de waterlopen en het bestrijden van erosie,
- het blijven inzetten op kenniseconomie en innovatie,
- nog meer investeren in functionele fietsroutes en fietssnelwegen en tegelijkertijd blijven werk 

maken van betaalbaar wonen in onze provincie.

Meer dan voldoende werk en voldoende specifieke taken voor een streekbestuur!
De interne staatshervorming heeft ook de samenstelling van het provinciebestuur ingrijpend hervormd.
Vanaf volgende maand zal deze raad herleid worden tot 36 raadsleden en 4 gedeputeerden.
Dit wil zeggen dat wij vandaag afscheid nemen van vele collega’s: zelfs heel veel, bijna 2/3 van de 
collega’s verlaten dit halfrond. Dit is wel zeer ingrijpend en doet vreemd aan!
Ik wil dan ook, eveneens namens onze fractie, iedereen van harte danken en feliciteren voor de 
constructieve wijze waarop er hier gedebatteerd werd. Op sommige momenten zijn er wel zeer 
uitvoerige discussies geweest en werden alle cijfers bekeken door een boekhouderbrilletje.
Mijnheer de voorzitter, wij wensen u welgemeend te danken voor de goede en correcte leiding van 
deze provincieraad, ik zou zelfs durven zeggen dat deze rol u op het lijf geschreven is.
Ook dank aan alle collega’s fractievoorzitters, zowel van de meerderheidspartijen als van de 
oppositiepartijen, voor de collegialiteit en de goede verstandhouding waarop er hier gewerkt is.
Het was ook heel fijn om met de gedeputeerden te mogen samenwerken. Onze gemeende dank voor 
uw inzet en het goede werk ten bate van de Vlaams-Brabanders.
Ook de gouverneur en de provinciegriffier danken wij voor hun engagement en deskundigheid.
En tenslotte dank aan alle collega’s voor de plichtsgetrouwheid en de opbouwende ingesteldheid. 
Onze waardering gaat uit naar alle collega’s van wie we afscheid moeten nemen want jullie laten een 
leemte na!

Mevrouw Lemonnier, voorzitter van de sp.a.-fractie, geeft de repliek van haar partij op het 
budget 2019.

Dit is mijn laatste provincieraad en dus mijn laatste toespraak. Dit geldt natuurlijk voor heel wat 
collega’s hier in het halfrond. Ik ben bijzonder blij en het was voor mij een grote eer dat ik gedurende 
de voorbije achttien jaar mee vorm heb mogen en kunnen geven aan het beleid van onze provincie 
ten bate van alle Vlaams-Brabantse inwoners.
De bespreking van vandaag, over het ontwerpbudget 2019 is in essentie natuurlijk een bespreking 
over een overgangsbudget, in afwachting dat de nieuwe meerderheid en de nieuwe deputatie de grote 
krijtlijnen zal trekken en de beleidsprioriteiten bepaald. Van deze laatste toespraak wil ik dan ook 
gebruik maken – om in naam van de sp.a-fractie – zeer oprecht de deputatie, de provinciegriffier, het 
managementteam, de stafdiensten alsook al het personeel dat betrokken is bij de opmaak van het 
budget, zeer hartelijk te danken voor het uitstekende werk. Uiteraard ook de financieel beheerder en 
de directie financiën voor al het cijferwerk. Dit geldt niet alleen voor het voorliggende ontwerpbudget, 
maar voor alle voorgaande besprekingen die ik gedurende bijna twee decennia heb gevolgd. Ik wil 
graag getuigenis afleggen dat wij als provincieraadslid steeds op een prima en accurate manier 
ondersteund werden door de diensten, zodat we met kennis van zaken konden discussiëren, zowel in 
de commissies, als hier in de provincieraad. Kortom, een oprechte dank aan alle personeelsleden van 
de provincie.
Deze inzet en toewijding staat in schril contrast met de “quantité-négligeable-houding” van Vlaams 
minister Homans. Op een moment dat er bestuurlijke rust en stabiliteit moet intreden, zodat alle 
beleidsniveaus (gemeenten, provincies en Vlaanderen) zich maximaal kunnen waarmaken, vindt 
Minister Homans – nota bene de minister die juist bevoegd is voor een goed en degelijk binnenlands 
bestuur – het opportuun om een stevig pleidooi te houden voor de definitieve en volledige afschaffing 
van de provincies. 
Je mag het mij niet kwalijk nemen, maar ik vind dit persoonlijk ronduit schofferend en een kaakslag 
voor al deze ambtenaren, provincieraadsleden en gedeputeerden die zich elke dag, jaar in en jaar uit, 
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het beste van zichzelf geven, ten dienste van de bevolking en voor het algemeen belang.
Collega’s, eerlijkheid gebiedt mij om te vertellen dat NV.A tijdens de verkiezingsperiode aan de kiezer 
in alle openheid meldt en ik citeer letterlijk uit een verkiezingsfolder: “de afslanking van de provincie is 
een tussenstap naar de afschaffing van het provinciaal niveau. Maar zolang de provincies nog 
bestaan, wil de partij ook daar wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur”. Einde citaat. 
De kiezer weet in principe dus, voor wat hij gekozen heeft.
Wat mij echter sterk verontrust zijn volgende drie zaken:
1° Als de provincies worden afgeschaft, en dus ook de grondgebonden materies niet langer meer tot 
de bevoegdheid van de provincies behoren, wordt er dan een nieuwe, nog op te richten alternatieve 
tussenstructuur gecreëerd tussen het Vlaamse niveau en de gemeenten ? Daarover blijft men 
bijzonder vaag en in het ijle. Niemand die het dus weet.
2° In heel de bestuurlijke discussie wordt het argument van de ingewikkeldheid van het bestuurlijk en 
politiek landschap aangehaald : een federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies, 
gemeenten en dan heb je nog het Europese niveau. Al de tussenstructuren, de intercommunales, de 
gedeconcentreerde diensten, de semi-bestuurlijke circuits, de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, enzomeer, enzomeer… worden meestal buiten deze discussie gelaten. Zo 
herinner ik mij in het begin van deze legislatuur nog een nota, waarbij er een overzicht werd gegeven 
van heel deze “bestuurlijke verrommeling”. Komen zij dan in de plaats van de provincies ? Nemen zij 
dan bepaalde taken over ? En in welke mate en wat met het primaat van de politiek in deze 
tussenstructuren ? Pleit men dan voor meer verrommeling ? Zeer vele vragen, maar bitter weinig 
antwoorden.
3° De banden tussen de gemeenten enerzijds en de provincies anderzijds zijn historisch, nauw en 
hecht. Ik hoor weinig of geen klachten van de lokale overheid naar de provincies toe op het vlak van 
ondersteuning en facilitering. Integendeel zelfs. Denken we maar aan de aanleg van fietssnelwegen, 
het ruimtelijk ordeningsverhaal en de omgevingsvergunningen, de strijd tegen de wateroverlast, het 
ondersteunen van de sociale woningbouw, maar ook op het vlak van veiligheidsonderwijs (politie, 
brandweer), economie en landbouw wordt er goed samengewerkt tussen de provincie en de steden 
en gemeenten. Met andere woorden, ik heb dikwijls de indruk dat de discussie over de afschaffing van 
de provincies zuiver gevoerd wordt op basis van ideologische overwegingen, maar niet vertrekt vanuit 
een feitelijke analyse over de werking van de verschillende bestuursniveaus.
Kortom, waakzaamheid is hier dus aan de orde en dit zal dan ook de focus zijn van de toekomstige 
sp.a-fractie in de nieuw samengestelde en afgeslankte provincieraad.
En dit brengt mij bij het voorliggend ontwerpbudget. Vermits het hier gaat over een 
overgangsbegroting zijn er weinig nieuwe of verrassende wendingen. Daarom wil ik graag even kort 
stilstaan bij enkele verwezenlijkingen van onze gedeputeerde Marc Florquin:
- De voorbije jaren werd de steun voor sociale-economieprojecten flink opgetrokken. Dat vertaalt zich 
o.a. in een sterke stijging van het aantal arbeidszorgmedewerkers. De hoogste van alle provincies. 
Bekeken over de jaren 2010 tot 2016 gaat het over een toename van bijna 80%, terwijl het 
gemiddelde voor Vlaanderen rond de 30% ligt. En dat onder impuls van de deputatie. We zijn dan ook 
bijzonder fier over een dergelijk resultaat. Want voor ons heeft iedereen recht op een goede job.
- Ook de uitbouw van sociale kruideniers in verschillende gemeenten en steden is zeker het 
vermelden waard. Gezonde voeding aan een scherpe prijs.  Duurzaamheid en solidariteit wordt op die 
manier in de praktijk samengebracht.
- Via Smart Hub Vlaams-Brabant werd er sterk ingezet om onze provincie nog meer op de kaart te 
zetten als kennisregio. In de speerpuntsectoren Health, Food, Logistics, Creativity en Cleantech 
ontstonden schitterende projecten die ook internationaal scoorden. Dergelijke projecten zijn een 
schoolvoorbeeld van samenwerking tussen overheden, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.
- Daarnaast waren er nog mooie realisaties binnen domeinen die ondertussen door Vlaanderen 
overgenomen werden. Wij denken hier dan spontaan aan de realisatie van bovenlokale 
sportinfrastructuur. Het wielercentrum hier een paar kilometer vandaan is hiervan een mooi voorbeeld.
- En tot slot vermelden we ook zeer graag de verdere uitbouw van de provinciale scholen met o.a. de 
nieuwbouw voor De Sterretjes in Tienen, alsook het mogelijk maken van vernieuwende 
onderwijsprojecten rond bv. diversiteit.
Collega’s, hiermee sluit ik graag af. Het is bijzonder moeilijk om de toekomst te voorspellen van het 
provinciale niveau. Niemand van ons beschikt immers over een kristallen bol. Het enige dat we 
kunnen hopen is dat de Vlaams-Brabander en onze mooie provincie er niet op achteruit gaan.
Ik dank jullie voor de aandacht

De heer Boogaerts, voorzitter van de GROEN-fractie, geeft volgende repliek van zijn partij op 
het budget 2019.

Het zijn vanmiddag de allerlaatste loodjes van deze legislatuur, en velen van ons beleven hier 
bovendien ook hun laatste uurtjes als provincieraadslid. Het is vandaag dan ook vooral een moment 
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om terug te kijken op wat is geweest. En daar kunnen wij als Groen alleen maar blij mee zijn. En ook 
bijzonder fier op zijn. Want we hebben de voorbije zes jaar heel wat kunnen realiseren, veel 
initiatieven ook die de komende jaren nog verder vruchten kunnen en zullen afwerpen, ook al zijn we 
er de komende legislatuur niet meer bij in de meerderheid. En ja, dat doet pijn. Veel pijn. En het maakt 
ons ook kwaad dat we als enige échte winnaar van de verkiezingen zomaar aan de kant worden 
gezet.

Maar we zijn inderdaad heel erg fier op wat we de aflopende legislatuur hebben gedaan. Met het 
klimaatbeleid waarmee we gemeentebesturen, bedrijven, verenigingen en burgers hebben 
ondersteund, en die op veel plaatsen effectief tot een reductie van de CO2-uitstoot hebben gezorgd.
We zijn ook fier op de uitbouw van het natuurgebied in de Grote Getevallei en op onze bijdrage aan 
de opstart van het fantastische project de Groene Vallei in Midden-Brabant. Bovendien hebben we 
heel constructief samengewerkt , en van met natuurverenigingen die hun areaal beheerde natuur de 
voorbije legislatuur fors hebben kunnen uitbreiden.
Heel fier kijken we ook terug op de manier waarop we de regionale landschappen een duurzame 
toekomst hebben kunnen bezorgen.

Tal van vierdepijlerorganisaties kregen van ons de nodige zuurstof om hun noord-zuidwerk verder te 
zetten, en het welzijn van een groot aantal heel kwetsbare vrouwen in Oost-Congo is een stukje 
gestegen door onze inspanningen.

En toen de dierenasielen in onze provincie in hun voortbestaan werden bedreigd, was het niet de 
bevoegde Vlaamse minister, maar wel de provincie die voor de nodige financiering zorgde.

Ook de verduurzaming van onze eigen provinciale diensten, onder andere bij de aankopen, de 
vergroening van het wagenpark, de catering, de zonnepanelen op provinciale gebouwen zijn een 
flinke en definitieve stap in de goede richting.

Tot slot willen we VERA vermelden, het autonome provinciale bedrijf dat de gemeenten, politiezones, 
regionale landschappen ... op een zeer performante en efficiënte manier bijstaat in de verdere 
digitalisering van hun werking, en daarbij steeds accuraat inspeelt op de voortdurende veranderingen 
en vernieuwingen in die sector.

We kunnen ons niet voorstellen dat de volgende deputatie het klimaatbeleid zomaar trumpiaans zou 
stopzetten, op een moment dat de zomer tot in november duurde, dat we een extreem warme en 
dramatisch droge zomer achter de rug hebben, en dat de gletsjers in de Europese hooggebergtes aan 
een recordtempo aan het wegsmelten zijn.

We kunnen ons evenmin voorstellen dat de nieuwe meerderheid niet verder zou investeren in de 
steun voor de aankoop van natuurgebieden, net nu wetenschappelijk wordt aangetoond dat de 
biodiversiteit er dramatisch op achteruitgaat.

En voor ons is het uiteraard ook ondenkbaar dat we de mensen in Oost-Congo in de steek zouden 
laten, dat de provincie niet verder zou investeren in vierdepijlerorganisaties en dat we de 
dierenasielen in onze provincie zomaar aan hun lot zouden overlaten.

We zullen daar de komende maanden en jaren, als grootste fractie in de oppositie, nauwkeurig op 
toekijken.

We willen ook een aantal mensen bedanken voor de mooie weg die we zes jaar lang samen hebben 
afgelegd. In de eerste plaats zijn dat de mensen van de administratie. Met velen van hen hebben we 
de voorbije zes jaar heel fijn en heel constructief kunnen samenwerken.
We danken onze collega's in de meerderheid en we danken ook onze gouverneur voor de goede 
samenwerking. En voor zijn deskundigheid. Nu hij uitkijkt naar zijn nakende pensioen hopen we maar 
dat we bij de keuze van een opvolger niet in een beschamend politiek geharrewar terechtkomen zoals 
zich dat momenteel in Oost-Vlaanderen afspeelt.
Zonder onze hardwerkende kabinetsmedewerkers hadden onze gedeputeerden Luc en Tie dat de 
voorbije jaren ook helemaal niet kunnen doen, dus ook voor hen een héél dikke pluim.

Natuurlijk is de begroting die we nu goedkeuren geen weergave van het komende beleid. Het is vooral 
een doorslagje van de begroting van vorig jaar. Toch blijven wij tot het laatste moment trouw aan de 
meerderheid waar we zes jaar deel van hebben uit gemaakt. En bovendien willen we de werking van 
de provincie niet in het gedrag brengen, niemand zou ermee gediend zijn wanneer onze ambtenaren 
in het begin van het nieuwe jaar hun loon niet zouden krijgen uitbetaald. Daarom zullen wij die 
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begroting dus goedkeuren. En we hopen dat we dat een volgende keer ook kunnen doen, dat de 
begroting van de nieuwe meerderheid de juiste antwoorden biedt op de noden van onze tijd. Maar dat 
zien we over enkele maanden, wanneer we hier nog met een halve raad het grote halfrond moeten 
vullen.

De voorzitter geeft het woord aan de fractieleiders van de oppositiepartijen voor hun repliek op het 
budget 2019. Nadien kunnen vragen gesteld worden en vervolgens wordt gestemd over het budget. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede, voorzitter van de N-VA-fractie, geeft volgende repliek 
van haar partij op het budget 2019.

Op het einde van de legislatuur worden we geconfronteerd met een budget dat louter technisch is en 
waarin dus geen nieuwe beleidskeuzes opduiken. Dat gegeven beperkt per definitie onze 
commentaren omdat in deze situatie enkel het resultaat op kasbasis een positief resultaat moet 
weergeven – hetgeen met een eindbedrag van plus 18,5 miljoen (eind 2019) effectief het geval is. 

Een structureel financieel evenwicht op het einde van de legislatuur moet daarentegen niet worden 
aangetoond en bijgevolg kon de botox uit 2015 en 2018 achterwege blijven om aan de vereisten van 
de BBC te voldoen. 
We lopen bijgevolg ook geen risico dat het ‘huiswerk’ moet worden overgedaan zoals dat wel het 
geval was met het budget 2018.

Dit technisch budget zet niet alleen een rem op onze bedenkingen, maar plaatst ons bovendien voor 
een dubbelzinnige situatie aangezien de grootste fractie van het provinciaal halfrond, in tegenstelling 
tot zes jaar geleden, vanaf volgende maand deel zal uitmaken van een nieuw gevormde meerderheid. 

Die positiewijziging zal zowel voor onze partij, als voor andere wellicht even wennen worden. 
Sommigen hebben alvast niet gewacht tot de installatievergadering van 3 december om zich in te 
leven in hun nieuwe (oppositie)rol. 

Volgens een ‘oude krokodil’ werd zijn partij in de provincie Vlaams-Brabant – en ik citeer - “in de 
oppositie geduwd door kerels die de provincie nutteloos vinden en zo snel mogelijk willen afschaffen”. 

Of, hoe een tegenvallende verkiezingsuitslag via een post-electorale koortsopstoot werd verengd tot 
wat duw- en trekwerk onder “kerels” van andere partijen. Inzake voorstellingswijze zouden we de 
bedenker van deze stichtende analyse zelf kunnen parafraseren (en ik parafraseer… ): “Als hij hier in 
de provincie op deze manier wil verder ploeteren, dan is dat zijn zaak”. 

Over Groen kunnen we kort zijn: op het ogenblik dat zij nog deel uitmaken van de meerderheid, zijn zij 
er alvast in geslaagd om de coalitiepartners van de nieuwe meerderheid te betichten van ‘een gebrek 
aan transparantie en integriteit, postjespakkerij, slecht beleid (jawel!) en het ontbreken van een 
inhoudelijk project’. 

Indien deze karikaturale pre-oppositie de voorbode is van het groene oppositiegeluid, dan heeft het 
politieke bedrijf er alle baat bij om de volledige afschaffing van het provinciaal bestuursniveau in de 
hoogste versnelling door te drukken, aangezien dergelijke uitlatingen enkel het monster van de 
antipolitiek voeden. 

Maar laten we vandaag vooral mild zijn en veronderstellen dat we met deze uitlatingen het dieptepunt 
inzake oppositietaal achter ons hebben liggen. Tenslotte vergt ook oppositie-voeren enige oefening 
alvorens die kunst baart. 

Ondertussen zal onze fractie evenwel tot de installatievergadering niet vervroegd uit haar oppositierol 
vallen:

De afgelopen jaren hebben we in onze replieken telkens opnieuw moeten vaststellen met welke 
hardnekkigheid sommigen wilden vasthouden aan bevoegdheden die naar Vlaanderen verhuisden.

Er werd daarbij telkens ijverig op zoek gegaan naar achterpoortjes om via allerhande kunstgrepen en 
creatieve vluchtheuvels krampachtig vast te houden aan overgehevelde bevoegdheden. 
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In onze repliek van vorig jaar voorspelden we dat de provincie zich ook in 2018 niet in haar 
vernieuwde, afgeslankte rol zou schikken. 

En jawel, deze profetie werd ook nu weer bewaarheid. De meest frappante illustratie daarvan was 
zonder meer de rist subsidies die in het voorjaar aan een twintigtal sportmanifestaties werden beloofd 
nog voor hierover ook maar één cijfer op budgetpapier stond en aan de provincieraad ter goedkeuring 
werd voorgelegd. Wij die dachten dat Sinterklaas steevast in december kwam, hadden het blijkbaar 
verkeerd voor, want in het oorspronkelijke budget was van cadeautjes uitdelen nog geen spoor te 
bekennen. Of Zwarte Piet, voor zover die man nog mag bestaan, hier voor iets tussenzat hebben we 
nog niet kunnen achterhalen. Wel is zeker dat door de bevoegde gedeputeerde een nieuw actieplan 
‘evenementenbeleid’ uit de provinciale mouw werd geschud.

Het was op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat temidden de klaagzang over te weinig financiële 
middelen die Vlaanderen naar de provincie zou doorstorten, toch nog tienduizenden euro’s 
subsidiegelden werden gevonden om een beleidsdomein te sponsoren waarvoor de provincies op dat 
moment niet meer bevoegd was. 

Uiteindelijk moest men erkennen dat de provincie het belastinggeld uitgaf – en ik citeer letterlijk – “om 
het provinciaal beleid te promoten”. Aangezien het hoofdzakelijk om dezelfde begunstigden ging die in 
het verleden werden ondersteund, konden we daar enkel uit afleiden dat het gevoerde sportbeleid 
voorheen een uitvlucht was om de provincie maar vooral zichzelf in te kijker te zetten. 

Wij zijn niet alleen van oordeel dat er geen nominatieve subsidies mogen vloeien naar domeinen 
waarvoor de provincie niet langer bevoegd is, maar ook dat bestuurders van een uitdovend 
beleidsniveau op het vlak van zelfpromotie meer soberheid aan de dag moeten leggen. Trouwens, de 
behoorlijke investeringen inzake promotie, public relations, en onophoudelijke stroom van 
persberichten en persconferenties blijken in geen enkele verhouding te staan tot de povere resultaten 
die worden geboekt inzake de kennis en bewustzijn van de doorsnee Vlaams-Brabander over het 
provinciale bestuursniveau. Ook op dat vlak bleef de streekmotor de afgelopen legislatuur sputteren. 

Kunstgrepen zagen we meer recent óók bij de uittreding van de provincie uit de intercommunales: een 
verplichting die door sommigen eveneens moeizaam werd verteerd. De oprichting van een 
Toekomstfonds PBE, waarbij de provincie via overlegforum toch via een achterpoortje terugkeert in 
deze intercommunale vereniging, kan gelden als illustratie. 

Onze partij is van oordeel dat de provincie bij de uittreding uit de Intercommunales geen 
schoonmoedersrol moet ambiëren. 

Aangaande het vermeende gebrek aan transparantie vanuit de huidige meerderheid aan het adres 
van onze fractie aansluitend toch nog even dit: alleszins rekenen we tijdens de komende legislatuur 
op meer transparantie dan de afgelopen zes jaar het geval was inzake bijvoorbeeld personeelsbeleid, 
de toewijziging van nominatieve subsidies en … - voor wie het zich nog herinnert - de toepassing van 
artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, die binnen de provincieraad – 
ondanks verschillende reanimatiepogingen door onze fractie – helaas dode letter bleef. 

Ook herhalen we graag nog eens ons uitgangspunt: tot aan de volledige afschaffing van het 
provinciale bestuursniveau, is onze partij gewonnen voor een efficiënte, digitale en zuinige provinciale 
overheid die zich buigt over strikt grondgebonden kerntaken die haar werden toegewezen. Als gele 
draad in het bestuursakkoord staat bovendien dat “het Vlaamse, groene en ondernemende karakter 
van de provincie verder wordt versterkt.” Ook investeringen in fietsinfrastructuur, waterbeheer, 
betaalbaar wonen, toerisme en provinciale domeinen zullen in de toekomst noodzakelijk blijven. 

Dus wie er bij voorbaat van overtuigd is dat N-VA de provincie zal ruïneren, zal toch iets meer 
realiteitszin aan de dag moeten leggen. 

Bovendien zullen we nauwlettend blijven toezien wanneer de meerjarenplannen van de 
moskeefabrieken en andere, al of niet godsdienstige dienstverleningen, worden voorgelegd. Geheel in 
de geest van een slanke en efficiënte provinciale overheid zien we de komende jaren liever 
minimalistische inschattingen binnen de meerjarenplanning, dan opnieuw zes jaar te moeten toezien 
hoe de voorgelegde budgetten jaar na jaar noodgedwongen door de provincieraad ter kennis moeten 
worden aangenomen, zonder dat er bijsturingen mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor overboekingen 
naar investeringsuitgaven zonder concreet doel: wat ons betreft worden dergelijke transfers niet 
langer toegelaten.
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Tot daar enkele bedenkingen aan het slot van een lange maar boeiende oppositieperiode die ik echter 
niet wil afsluiten zonder nadrukkelijk onze welgemeende dank en appreciatie uit te spreken voor de 
samenwerking met iedereen maar vooral het geleverde werk van het provinciepersoneel tijdens de 
ganse legislatuur. 

De heer Laeremans, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie, geeft volgende repliek van zijn 
partij op het budget 2019.

Het document dat hier nu voorligt, is in feite een uitbolbudget: gewoon de voortzetting van de 
meerjarenplanning, terwijl de legislatuur afgelopen is. We nemen aan dat de nieuwe beleidsploeg de 
begroting toch wel ingrijpend gaat bijsturen.
Ik ga dan ook niet in detail in op de cijfers en doelstellingen die hier staan neergeschreven.
Wel wil ik enkele bedenkingen meegeven in de hoop dat de nieuwe meerderheid er toch wat van 
oppikt.

Eerst en vooral het systeem van de BBC. Wij hebben dat van in het begin bekritiseerd, o.a. omdat er 
veel te weinig cijfers in vermeld staan: enkel tot het niveau van de actieplannen, niet tot dat van de 
acties, die nochtans honderdduizenden euro’s kunnen bedragen. 
Er staat ook nergens een vergelijking met de bedragen van het vorige begrotingsjaar, nochtans 
cruciaal om de evolutie te kunnen volgen. Daarom hopen we dat de nieuwe deputatie ons vrijwillig die 
extra informatie wil bezorgen. 
Ik verneem dat de Vlaamse regering het systeem gaat bijsturen, maar de vraag is of dat niet in de 
eerste plaats de provincies op kosten gaat jagen, wat vooral interessant wordt voor 
informaticaleveranciers. In ieder geval, als het geheel moet worden aangepast, kan het toch niet zo’n 
probleem zijn om alle acties mee te laten opnemen, evenals de bedragen van de vorige jaren.

Wat de inhoud betreft hopen we op een aantal duidelijke bijsturingen. 
Nu Groen naar de oppositie is verwezen, krijgt u de kans om het hele klimaatgedoe te recycleren. 
Stop met de CO2-fobie en de illusie dat wij als provincie het klimaat kunnen bijsturen. Focus u 
opnieuw op de verbetering van het leefmilieu en op het tegengaan van energieverspilling, daar ligt al 
meer dan werk genoeg op de plank. De inwoners verwachten van hun bestuurders geen bestraffende 
en belastende maatregelen (bv. de enorme taks op de diesel, boetes voor wie er op de verkeerde plek 
mee rijdt) maar wel hulp bij het kiezen van de meest gepaste en betaalbare wagen, de zuinigste 
verwarming, de beste isolatie. Dat gebeurt nu maar hier en daar, zoals warmtescans van 3Wplus 
bijvoorbeeld, maar veel te weinig systematisch.

Inzake wonen bewijs je de Vlaams-Brabanders geen dienst door hen een schuldcomplex aan te 
praten als ze op het platteland wonen en al helemaal niet door hen - zoals de Vlaamse Bouwmeester 
zou willen - te dwingen in de stedelijke zones te gaan wonen.
De voorbije bestuursperiode hebben we samen Vlabinvest een doorstart gegeven, dat is zeker 
positief, maar wat ons betreft moeten daar toch extra middelen voor vrijgemaakt worden, zowel door 
Vlaamse regering als de provincie. Enkele bijkomende personeelsleden zouden constant de baan op 
moeten om met de gemeentebesturen aan tafel te zitten en extra projecten van de grond te krijgen, 
want in onze streek blijven jonge gezinnen wegtrekken naar goedkopere gemeenten die verder van 
Brussel liggen. Momenteel is Vlabinvest nog altijd maar een druppel op een hete plaat …

Aan de belangrijkste oorzaak van de schaarste op de woningmarkt, namelijk de immigratie vanuit 
Brussel en de rest van de wereld, kan de provincie niet erg veel doen, tenzij druk uitoefenen op de 
hogere overheid om die inwijking te beperken. En ja, dat betekent bijvoorbeeld ook dat ons land 
afstand had moeten nemen van het verdrag van Marrakesh. Maar jammer genoeg is de N-VA te laat 
wakker geworden, want sinds vanmorgen weten we dat de open-grenzen-VLD en de laat-de-illegalen-
tot-mij-komen-CD&V instemmen met de invasieplannen van de Verenigde Nazi’s.
De bevolking van West-Europa moet dat allemaal lijdzaam ondergaan en de landen mogen geen 
tegenmaatregelen nemen tegen illegale migratie, anders zijn ze racisten. Op die manier maakt men 
de situatie hier alleen nog maar onleefbaarder en onbetaalbaar. En op lange termijn wordt onze 
provincie misschien wel een slagveld van vele culturen, in plaats van een kruispunt. Wij zijn daar zeer 
bezorgd om. Eén aanslag in Zaventem is voor ons al één te veel!

Uiteraard heeft de aanhoudende en massale immigratie een grote impact op het Vlaams karakter van 
onze streek en we hopen dat de nieuwe deputatie mét N-VA het beleid daarrond weer gaat 
versterken, want dat is hard nodig. Op geen enkel ogenblik werd er in de huidige bestuursperiode een 
boodschap de wereld ingestuurd dat onze provincie een Vlaamse provincie is en wil blijven, noch 
vanuit de raad, noch vanuit de meerderheid, laat staan dat er extra personeel werd voor aangesteld 
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om het Vlaams karakter te helpen verdedigen. Het enige lichtpuntje dat we zagen was dat het 
Gordelfestival weer zuurstof kreeg, maar van een “focus op” of een Gordelcentrum in een van de 
faciliteitengemeenten is nog altijd geen sprake. En er zijn nog taalproblemen genoeg in onze regio om 
aan te kaarten, denken we maar aan het Nederlandsonkundig personeel bij De Post of de 100 en de 
stuitende voorkeursbehandeling voor anderstaligen bij het gerecht als zij voor de Franstalige 
procedure kiezen. 

We durven ondanks alles toch nog hopen dat de coalitie van Open VLD, CD&V en N-VA bereid is om 
hierover na te denken en het beleid wil bijsturen.

Collega’s, ik ben tot mijn eigen verbazing nog niet weg uit dit halfrond, aangezien de kiezer wou dat ik 
hier nog wat langer een kritische stem in de oppositie zou blijven. Ik besef wel goed dat ik af en toe 
wel eens wat te scherp uit de hoek ben gekomen en al eens op zere tenen heb getrapt, maar het was 
nooit mijn bedoeling om op de man te spelen. Ook het Vlaams Belang is wel degelijk begaan met het 
welzijn van deze provincie en we waarderen het zeker dat de deputatie en de meerderheid correct en 
hoffelijk met onze kritiek zijn omgegaan. 
Dank ook aan het provinciepersoneel voor de goede zorgen en aan de raadsvoorzitter om alles hier 
op een waardige wijze, in voorbeeldig Nederlands, in goede banen te leiden.
Tot slot aan alle collega’s die hier niet terugkomen: veel geluk op jullie verdere levensweg, al dan niet 
in de politiek!

De heer Petit, voorzitter van de UF-fractie, geeft volgende repliek van zijn partij op het budget 
2019.

Bij het einde van deze legislatuur wenst de UF-fractie alle provinciale ambtenaren te bedanken voor 
hun inzet, hun professionalisme en hun nauwkeurigheid in de voorbereiding van de dossiers in alle 
beleidsdomeinen.
Wij vergeten de deputatie zeker niet. Ze hebben sinds 6 jaar behoorlijk werk geleverd om de 
provinciale doelstellingen van het meerjarenplan te realiseren desondanks de betreurde afslanking 
van de provincie.
Samen met de andere fracties die de provincie ondersteunen, zal UF gepaste acties ondernemen 
tegen verdere pogingen tot uitholling van de provincie.
Inderdaad, de provincie is een onvermijdbare instelling om een nabijheidsbeleid te voeren ten gunste 
van de gemeenten en de multiculturele bevolking in Vlaams-Brabant.
Het standpunt van UF tegenover de verschillende beleidsdomeinen:

Het beleidsdomein Regionale Economie en Beleid

Er zijn interessante vooruitgangen gemaakt:
o De duurzaamheid bij het crematorium Hofheide met een eigen waterverzuivering en het 

gebruik van de restwarmte van de ovens om het gebouw en de brasserie te verwarmen.
o Het dynamisme van de intercommunale Haviland en de sterke strategie voor een langdurige 

en sterke toekomst.
o Ook meer naar het buitenland gericht willen wij de samenwerking met de Europese 

Groepering voor Territoriale Samenwerking Rijn-Alpen-Corridor graag vermelden.

Het beleidsdomein Mobiliteit

o Er werden enorme inspanningen geleverd om de fietsenroutes uit te breiden en te 
subsidiëren. Wij hopen dat dit maar een begin is en dat de Provincie de trage weggebruiker 
verder zal blijven ondersteunen en aanmoedigen.

UF verwacht ook een betere ondersteuning van de lokale overheden i.v.m. de algemene problematiek 
van het sluipverkeer.

Het onderwijs

Onmogelijk niets te zeggen over de Wijnpers! Zware investeringen voor deze technische school met 
een veelbelovend resultaat. Proficiat!
Voor wat betreft het onderwijs zelf, verwachten wij van de Provincie een ware ondersteuning van de 
leerkrachten die te kampen hebben met het zwakke M-Decreet dat veel te ver is van de reële 
behoeften. De kinderen met moeilijkheden, die de totaliteit van hun klas storen en de kwaliteit van het 
onderwijs naar beneden halen, moeten veel sneller geholpen worden.
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Vandaag zijn er te veel gevallen van zorgwekkende kinderen en leerkrachten die echt lijden omdat ze 
veel te lang op gepast onderwijs moeten wachten.

Welzijn-, gezondheids- en woonbeleid

Verschillende goede reglementen hebben onze aandacht getrokken.
o Het reglement inzake de toekenning van een investeringstoelage voor initiatieven ten gunste 

van kinderopvang.
o Het reglement voor de renovatieleningen
o Het reglement voor de stimulering van huisvestingsinitiatieven.
o Het reglement voor subsidies voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen.

Landbouw

UF vindt het zeer positief dat de gemeenten beroep kunnen doen op een erosiecoördinator met een 
subsidiëring van werken om de samenleving tussen de landbouwers en de inwoners te 
vergemakkelijken.

Waterloop

Overstromingen blijven zeker een prioriteit en UF wil de nadruk leggen om het provinciaal programma 
verder uit te voeren en indien mogelijk te versnellen.
Door de overname van de Intercommunale van de Woluwe, door de provincie, verwachten wij meer 
initiatieven om de overstromingsgebieden beter te beschermen door onder andere het creëren van 
een waterbekken.

Klimaatactieplan

Niet te missen zijn de behoorlijke inspanningen om de CO2 uitstoten te verminderen. UF ondersteunt 
de volgende prioriteiten:

o Hernieuwbare energie: een optimale hernieuwbare energiemix 
o Mobiliteit: versnelde verschuiving van verplaatsingen naar 50% ten voordele van stappen, 

fietsen en openbaar vervoer
o Wonen en bouwen: verhogen van de renovatiegraad door individuele en collectieve renovaties 

te stimuleren
o Financiën – Informatica

De financiering van de provincie blijft zorgwekkend als de garanties voor een duurzame verderzetting 
van de provinciale bevoegdheden in de handen van de goede wil van het Gewest blijven liggen.
In het algemeen, herhaalt UF dat de uitgestelde projecten de uitzondering moeten blijven en dat het 
budget ontworpen is om idealiter integraal gerealiseerd te kunnen worden.
De redenen van de vertragingen moeten absoluut opgevolgd worden, zodat er zo vroeg als mogelijk 
op kan ingespeeld worden en de nodige acties ondernomen kunnen worden om ons meerjarenplan 
binnen de afgesproken termijnen uit te voeren. De huidige uitvoeringsgraad van 57% lijkt ons 
onvoldoende.
Het autonoom provinciebedrijf VERA heeft een behoorlijke meerwaarde om de gemeenten te 
begeleiden bij de invoering van e-government. Naast een gratis dienstverlening zijn er ook 
kostendelende formules op maat die UF op prijs stelt.

Naar de toekomst toe:

Dotatie en verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

UF betreurt dat de VZW De Rand nog steeds een enorme toelage krijgt van 675.000,00 €, terwijl deze 
eigenlijk toekomt aan de randgemeenten.
Daarover komen wij terug op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017.
Ter herinnering: door de randgemeenten een percentage in de aanvullende dotatie van het Vlaams 
Gemeentefonds te ontzeggen, worden de randgemeenten aldus zonder redelijke verantwoording 
verschillend behandeld in de uitoefening van de lokale autonomie die aan alle andere gemeenten van 
het Nederlandse taalgebied wordt toegekend.
Om die reden, heeft het Hof het Vlaamse decreet van 3 juli 2015 «tot wijziging van diverse decreten 
houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot 
vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds» 
vernietigd.
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UF verwacht dat de nieuwe meerderheid van de Provincie, samen met het Gewest, de nodige 
initiatieven zal nemen om de randgemeenten te verdedigen en het arrest van het Grondwettelijk Hof 
na te leven zoals het moet in een rechtstaat.

Smart City

UF ondersteunt en neemt deel aan de werkvergaderingen om de verschillende onderdelen van het 
concept Smart City te bevorderen en de gemeenten te ondersteunen.
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde is een merkwaardig initiatief om van de Provincie Vlaams-Brabant 
effectief een Smart Regio te maken. Dankzij de technologie, de expertise, en de middelen waarover 
wij nu beschikken, zullen wij zeker verdere ontwikkelingen kunnen realiseren ten voordele van een 
betere levenskwaliteit in alle gemeenten van onze Provincie.

Problematiek van de luchthaven

De problematiek van de luchthaven blijft spijtig genoeg een enorm probleem voor de inwoners van de 
Vlaamse randgemeenten.
Nachtvluchten in het bijzonder, zowel de vertrekken als de landingen, hebben nog steeds ernstige 
gevolgen voor de gezondheid, het milieu en de kwaliteit van het leven van de inwoners.
Door het creëren van een overlegplatform tussen de overvlogen gemeenten heeft de provincie een 
goed initiatief genomen.
Er is wel een ‘not-in-my-backyard’-risico dat wij absoluut moeten vermijden om onze werken te 
focussen naar een algemene vermindering van de lasten en niet door een doorschuifpolitiek om de 
lasten te laten dragen door buurtgemeenten zoals helaas het geval is bij sommige juridische acties.
Daarom heeft UF enkele principes die wij hier kort willen herhalen:

- Aanzienlijke verlaging van de QC (Quota-Count) van vliegtuigen die opstijgen en landen op de 
nationale luchthaven van Zaventem met een maximum van QC 12 naar QC 4.

- Mid-term afschaffing van de nachtvluchten en op korte termijn de uitbreiding van de nacht van 
23u tot 7u in plaats van 6u.

- Strikte naleving van het preferentiële baangebruik (PRS) volgens de windnormen t.t.z. op 
basis van de gemiddelde wind van max. 7 knopen zonder rekening te houden met plotse 
geïsoleerde pieken.

- Strikte toepassing van het RAAS (Runway Allocation Advisory System) op basis van de 
veiligheid waaronder de veiligste GPRS gebaseerde procedure RNP/PBN op alle banen en 
zeker op de banen 07L en 07R. 

- Systematisch gebruik van opstartprocedures (NAPD) met laag geluidsniveau met versnelling 
tot 4500 voet.

- Op het gebied van veiligheid wil de UF het gebruik van gekruiste banen tot het strikte 
minimum beperken dankzij de hoge precisie navigatiesystemen op de parallel banen in 
overeenstemming met de vereisten van ICAO (International Civil Aviation Organization).

UF vraagt aan de toekomstige meerderheid beter te luisteren naar het burgerforum samengesteld 
door de verenigingen Natuurpunt, Sterrebeek 2000, Zone S en Decibel 25L en de verenigingen van 
de Oostrand: AWACSS en WAKE UP KRAAINEM.
Onnodig te spreken over het algemeen verzet van de randgemeenten tegen het plan 2040 van de 
luchthaven en in het bijzonder de verlenging van banen, de nieuwe “taxiways” en de voorziene 
onteigeningen.

Ik wens deze korte toespraak te beëindigen door 2 aanvragen aan de nieuwe meerderheid:
1/ Verlies geen tijd om de grondwet te herzien door het betwisten van het speciaal regime van de 
gemeenten met faciliteiten.
2/ Blijf de multiculturele specificiteit van de inwoners in Vlaams-Brabant verder respecteren in plaats 
van restrictief te worden, meer te denken in de richting van openheid en de verwelkoming van andere 
culturen op voorwaarde natuurlijk dat ze de onze ook respecteren.
Tot slot heeft UF nota genomen van de accenten van de nieuwe meerderheid onder andere:

- Het groene en ondernemende karakter van de provincie verder versterken.
- Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en 

de digitale transformatie naar een “Smart Region” zullen bijzondere aandacht krijgen.
- De resterende provinciale bevoegdheden efficiënt inzetten ten dienste van de gemeenten, de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de inwoners.
- UF zal deze prioriteiten ondersteunen vanuit een constructieve maar wel kritische oppositie op 

voorwaarde dat deze een duidelijke meerwaarde ten gunste van alle inwoners zonder 
rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie betekenen.
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Omdat het nog niet het geval is, zal de fractie UF het budget 2019 niet goedkeuren.
Last but not least, willen wij de voorzitter van de provincieraad van harte bedanken voor zijn 
uitstekend voorzitterschap.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van het budget 2019.

Budgetopmaak:

a. De beleidsnota p. 3
i. De doelstellingennota (B0) p. 5
ii. Het doelstellingenbudget (B1) p.73
iii. De financiële toestand p.77
iv. Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B6) p.81
v. Lijst met nominatieve daden van beschikking (B7) p.87
vi. Lijst met nominatief toe te kennen subsidies (B8) p.91

De heer Fonteyne informeert of er nog nieuws is van de ballonloods?

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat een bepaalde firma nakeek of daar woongelegenheid 
georganiseerd kon worden. Uiteindelijk waren de eisen niet haalbaar voor de betrokken firma, en deze 
zag af van het project. Er wordt nu met een tweede kandidaat bekeken hoe hij een dossier zou 
kunnen indienen. 

b. De financiële nota p.111
i. Het exploitatiebudget (B2) p. 113
ii. Het investeringsbudget p. 117

1. Investeringsenveloppen (B3) p. 119
2. Transactiekredieten (B4) p. 141

iii. Het liquiditeitenbudget (B5) p.145

c. Toelichting p.149
i. Toelichting bij het exploitatiebudget p. 151

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) p. 153
2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) p. 157

ii. Toelichting bij het investeringsbudget p. 161
1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 

p.163
2. Evolutie van het investeringsbudget (TB4) p. 169
3. Nieuwe investeringsenveloppes p. 173

iii. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) p.177
iv. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (TB6) p. 181
v. Financiële risico’s p. 203
vi. Fiscaliteit p. 209

De voorzitter stelt voor om het amendement en het voorstel samen te stemmen.

De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 133 ter stemming voor.
Geamendeerd voorstel nr. 133 – met integratie van amendement 133/1 - wordt bij hoofdelijke 
stemming aangenomen bij 37 stemmen voor, 9 tegenstemmen, en 15 provincieraadsleden onthouden 
zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 

Mevrouw Geerseau-Desmet verklaart dat de UF zich in het verleden heeft onthouden van de 
stemming van het budget, om de deputatie de gelegenheid te geven rekening te houden met het 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 201. Daarin wordt duidelijk gemeld dat door in de 
randgemeenten het percentage aanvullende dotatie van het Vlaamse gemeentefonds te ontzeggen, 
de randgemeenten verschillend behandeld worden bij de uitoefening van de lokale autonomie. 
Jammer genoeg hield de deputatie er geen rekening mee in het budget 2019. De enorme toelage die 
toegekend wordt aan VZW De Rand  zou moeten toegewezen worden aan de randgemeenten. Dit is 
de reden waarom de UF-fractie tegen het budget gestemd heeft.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.


