
Provincieraad van Vlaams-Brabant
NOTULEN

Maandag 3 december 2018 
Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend

Openbare zitting

Kennisneming van de geldigheidsverklaring van de provincieraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft bij beslissing van 3 december 2018 de 
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 geldig verklaard. De provincieraad wordt gevraagd 
kennis te nemen van de geldigheidsverklaring van de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018.

Afstand van mandaat

Artikel 7 § 3 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad de geloofsbrieven onderzoekt van 
de verkozen provincieraadsleden. De voorzitter deelt mee dat volgende verkozenen afstand deden 
van hun mandaat:

De heer Theo Francken, verkozen in het provinciedistrict Leuven voor de lijst van N-VA en opgevolgd 
door de heer Diederik Dunon.
De heer Ben Weyts, verkozen in het provinciedistrict Halle-Vilvoorde voor de lijst van N-VA en 
opgevolgd door de heer Joris Van den Cruijce.
Mevrouw Elke Wouters, verkozen in het provinciedistrict Halle-Vilvoorde voor de lijst van N-VA en 
opgevolgd door de heer Koen Moeyersons.
De heer Koen Geens, verkozen in het provinciedistrict Leuven voor de lijst van CD&V en opgevolgd 
door de heer Manu Claes.
De heer Michel Doomst, verkozen in het provinciedistrict Halle-Vilvoorde voor de lijst van CD&V en 
opgevolgd door mevrouw Geertrui Van Rompuy-Windels.
Mevrouw Magda Aelvoet, verkozen in het provinciedistrict Leuven voor de lijst van GROEN en 
opgevolgd door mevrouw Luka Augustijns.
Mevrouw Gwendolyn Rutten, verkozen in het provinciedistrict Leuven voor de lijst van Open VLD en 
opgevolgd door de heer Eddy Poffé.
Mevrouw Maggie De Block, verkozen in het provinciedistrict Halle-Vilvoorde voor de lijst van Open 
VLD en opgevolgd door de heer Steven Elpers.
Mevrouw Sophie Stone-Wilmès, verkozen in het provinciedistrict Halle-Vilvoorde voor de lijst van UF 
en opgevolgd door de heer Nicolas Kuczynski.

Geen van de hierboven vermelde nieuw verkozen provincieraadsleden, die schriftelijk afstand hebben 
gedaan van het mandaat, heeft deze afstand eenzijdig herroepen.
De voorzitter vraagt de provincieraad dan ook akte te nemen van de afstand van mandaat van de 
hiervoor genoemde verkozenen en vast te stellen dat hun opvolgers, in nuttige orde, hun mandaat als 



provincieraadslid kunnen opnemen na onderzoek van de geloofsbrieven van alle nieuw verkozen 
provincieraadsleden.

Bezwaren

Er werden geen bezwaren ingediend bij de provincieraad in verband met de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden van de verkozen provincieraadsleden en er werd vastgesteld dat de 
provincieraadsleden op wettelijke wijze werden verkozen.

Onderzoek van de geloofsbrieven

Loting tijdelijke commissie
Overeenkomstig artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad dienen de 
geloofsbrieven van de verkozen raadsleden te worden onderzocht door een commissie van 5 leden. 
Deze leden worden bij loting aangewezen. Elke commissie is samengesteld uit leden van het andere 
provinciedistrict.

Men gaat over tot de loting en de samenstelling van de twee commissies voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de nieuw verkozen raadsleden. Er wordt een commissie samengesteld voor het 
provinciedistrict Halle-Vilvoorde en het provinciedistrict Leuven.

De zitting wordt geschorst voor het onderzoek van de geloofsbrieven om 15:15 uur.

De zitting wordt opnieuw geopend om 15:30 uur.

Resultaten & stemming onderzoek geloofsbrieven & bepalen van de rangorde

Resultaten onderzoek geloofsbrieven voor de nieuw verkozen leden uit het provinciedistrict Halle-
Vilvoorde

De voorzitter verleent het woord aan mevrouw Sneyers, verslaggever van de tijdelijke commissie, 
voor het resultaat van het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw verkozen leden uit het 
provinciedistrict Leuven.

Mevrouw Sneyers verklaart dat de tijdelijke commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van 
de verkozen leden in het provinciedistrict Leuven heeft vastgesteld dat:

Mevrouw Luka Augustijns
De heer Stephan Boogaerts
De heer Manu Claes
Mevrouw Lucia Dewolfs
De heer Diederik Dunon
Mevrouw Tine Eerlingen
De heer Marc Florquin
Mevrouw Hilde Kaspers
De heer Bart Nevens
De heer Eddy Poffé
Mevrouw Tie Roefs



Mevrouw Ann Schevenels
De heer Willy Smout
Mevrouw Monique Swinnen
De heer Louis Tobback
De heer Marc Wynants

nog steeds aan de door de wet voorgeschreven verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en dat er geen 
onverenigbaarheid bestaat met het uitoefenen van het mandaat van provincieraadslid.

Resultaten onderzoek geloofsbrieven voor de nieuw verkozen leden uit het provinciedistrict Leuven: 

De voorzitter verleent het woord aan mevrouw Eerlingen, verslaggever van de tijdelijke commissie, 
voor het resultaat van het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw verkozen leden uit het 
provinciedistrict Halle-Vilvoorde.

Mevrouw Eerlingen verklaart dat de tijdelijke commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven 
van de verkozen leden in het provinciedistrict Halle-Vilvoorde heeft vastgesteld dat:

De heer Gunther Coppens
Mevrouw Stefanie De Bock
Mevrouw Linda Van den Eede
Mevrouw Ella De Neve
De heer Tom Dehaene
Mevrouw Françoise Devleeschouwer
De heer Steven Elpers
Mevrouw Lena Ghysels
De heer Nicolas Kuczynski
De heer Jan Laeremans
Mevrouw Fatima Lamarti
De heer Koen Moeyersons
Mevrouw Noor Mousaid
De heer Kris Poelaert
De heer Klaas Slootmans
Mevrouw Sarah Sneyers
De heer Joris Van den Cruijce
Mevrouw Geertrui Windels
Mevrouw Elke Zelderloo
De heer Walter Zelderloo

nog steeds aan de door de wet voorgeschreven verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en dat er geen 
onverenigbaarheid bestaat met het uitoefenen van het mandaat van provincieraadslid.

Stemming van de conclusies van het onderzoek op de geloofsbrieven voor de nieuw 
verkozen leden uit het provinciedistrict Halle-Vilvoorde en het provinciedistrict 
Leuven.

De conclusies worden bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 34 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.



Eedaflegging door de verkozen provincieraadsleden

Overeenkomstig artikel 7, § 3 van het provinciedecreet leggen de volgende nieuw verkozen 
provincieraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, de volgende eed af: ‘Ik zweer 
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’

Mevrouw Monique Swinnen
De heer Jan Laeremans
De heer Walter Zelderloo
De heer Manu Claes
De heer Willy Smout
Mevrouw Ann Schevenels
Mevrouw Elke Zelderloo
Mevrouw Linda Van den Eede
De heer Marc Wynants
De heer Tom Dehaene
De heer Kris Poelaert
De heer Marc Florquin
De heer Eddy Poffé
Mevrouw Sarah Sneyers
Mevrouw Tie Roefs
Mevrouw Fatima Lamarti
Mevrouw Lucia Dewolfs 
Mevrouw Lena Ghysels
Mevrouw Geertrui Van Rompuy - Windels
Mevrouw Hilde Kaspers
De heer Koen Moeyersons
De heer Steven Elpers
De heer Diederik Dunon
De heer Stef Boogaerts
De heer Joris Van Den Cruijce
De heer Gunther Coppens
De heer Bart Nevens
Mevrouw Ella De Neve 
De heer Louis Tobback
Mevrouw Françoise Devleeschouwer
De heer Klaas Slootmans
Mevrouw Tine Eerlingen 
Mevrouw Luka Augustijns
Mevrouw Noor Mousaid
Mevrouw Stefanie De Bock
De heer Nicolas Kuczynski

De provincieraad neemt akte van de eedaflegging en verklaring van de installatie van de 
provincieraad en de voorzitter verklaart de provincieraad geïnstalleerd.



De provincieraad stelt vervolgens de rangorde van de provincieraadsleden vast, overeenkomstig 
artikel 7 § 6 van het provinciedecreet. De rangorde wordt bepaald op basis van de anciënniteit en bij 
gelijke anciënniteit op basis van het hoogste aantal naamstemmen:

1. Mevrouw Monique Swinnen
2. De heer Jan Laeremans
3. De heer Walter Zelderloo
4. De heer Manu Claes
5. De heer Willy Smout
6. Mevrouw Ann Schevenels
7. Mevrouw Elke Zelderloo
8. Mevrouw Linda Van den Eede
9. De heer Marc Wynants
10. De heer Tom Dehaene
11. De heer Kris Poelaert
12. De heer Marc Florquin
13. De heer Eddy Poffé
14. Mevrouw Sarah Sneyers
15. Mevrouw Tie Roefs
16. Mevrouw Fatima Lamarti
17. Mevrouw Lucia Dewolfs 
18. Mevrouw Lena Ghysels
19. Mevrouw Geertrui Windels
20. Mevrouw Hilde Kaspers
21. De heer Koen Moeyersons
22. De heer Steven Elpers
23. De heer Diederik Dunon
24. De heer Stef Boogaerts
25. De heer Joris Van Den Cruijce
26. De heer Gunther Coppens
27. De heer Bart Nevens
28. Mevrouw Ella De Neve 
29. De heer Louis Tobback
30. Mevrouw Françoise Devleeschouwer
31. De heer Klaas Slootmans
32. Mevrouw Tine Eerlingen 
33. Mevrouw Luka Augustijns
34. Mevrouw Noor Mousaid
35. Mevrouw Stefanie De Bock
36. De heer Nicolas Kuczynski

Fractievorming

Artikel 38 § 1 van het provinciedecreet stelt dat het provincieraadslid of de provincieraadsleden die op 
lijsten met dezelfde naam verkozen zijn, één fractie vormen. Artikel 38 § 2 van het provinciedecreet 
betreffende lijsten met meer dan één naam is niet van toepassing op de verkozen fracties.

De provincieraad neemt akte van de samenstelling van de volgende fracties:



N-VA: de fractie telt 10 leden. Volgende leden maken deel uit van de N-VA- fractie:

De heer Gunther Coppens
Mevrouw Lucia Dewolfs 
De heer Diederik Dunon
Mevrouw Tine Eerlingen
Mevrouw Lena Ghysels
Mevrouw Hilde Kaspers
De heer Koen Moeyersons
De heer Bart Nevens
De heer Joris Van den Cruijce
Mevrouw Linda Van den Eede

CD&V: de fractie telt 7 leden. Volgende leden maken deel uit van de CD&V fractie:

De heer Manu Claes
De heer Tom Dehaene
De heer Kris Poelaert
Mevrouw Monique Swinnen
Mevrouw Geertrui Windels
De heer Marc Wynants
Mevrouw Elke Zelderloo

Open VLD: de fractie telt 5 leden. Volgende leden maken deel uit van de Open VLD fractie:

Mevrouw Ella De Neve
De heer Steven Elpers
De heer Eddy Poffé
Mevrouw Ann Schevenels
De heer Walter Zelderloo

Groen: de fractie telt 6 leden. Volgende leden maken deel uit van de Groen fractie:

Mevrouw Luka Augustijns
De heer Stephan Boogaerts
Mevrouw Stefanie De Bock
Mevrouw Noor Mousaid
Mevrouw Tie Roefs
Mevrouw Sarah Sneyers

sp.a: de fractie telt 3 leden. Volgende leden maken deel uit van de sp.a fractie:

De heer Marc Florquin
Mevrouw Fatima Lamarti
De heer Louis Tobback

Vlaams Belang: de fractie telt 3 leden. Volgende leden maken deel uit van de Vlaams Belang fractie:



De heer Jan Laeremans
De heer Klaas Slootmans
De heer Willy Smout

UF: de fractie telt 2 leden. Volgende leden maken deel uit van de UF fractie:

Mevrouw Françoise Devleeschouwer
De heer Nicolas Kuczynski

De provincieraad neemt akte van de aanstelling door hun respectieve partij van de volgende 
fractievoorzitters:

De heer Gunther Coppens voor de N-VA-fractie
De heer Manu Claes voor de CD&V-fractie
De heer Walter Zelderloo voor de Open VLD-fractie
Mevrouw Sarah Sneyers voor de Groen-fractie
De heer Marc Florquin voor de sp.a.-fractie
De heer Jan Laeremans voor de Vlaams Belang-fractie
De heer Nicolas Kuczynski voor de UF-fractie

Verkiezing voorzitter van de provincieraad

Overeenkomstig artikel 8 § 1 van het provinciedecreet gaat de provincieraad vervolgens over tot de 
verkiezing van de voorzitter.

De provinciegriffier heeft op 20 november 2018 een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter 
ontvangen. Deze werd tijdig ingediend, namelijk uiterlijk 8 kalenderdagen vóór de 
installatievergadering, zijnde 25 november 2018. In deze akte staat dat mevrouw Linda Van den Eede 
wordt voorgedragen als voorzitter van de provincieraad.

De provinciegriffier overhandigt de voorzitter (conform artikel 8 §2, eerste lid, van het 
provinciedecreet) de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.

De voorzitter deelt mee dat de akte van voordracht zowel ondertekend werd door een meerderheid 
van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als door meer dan de helft van de verkozenen op 
de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Enkel de raadsleden die de eed hebben afgelegd, 
worden hiervoor in aanmerking genomen, zoals bepaald in artikel 8 § 2 van het provinciedecreet.
De akte van voordracht voldoet bijgevolg aan alle voorwaarden opgelegd door het provinciedecreet. 

De voorzitter verklaart mevrouw Linda Van den Eede verkozen als voorzitter van de provincieraad 
van Vlaams-Brabant en dit voor de hele legislatuur.

De provincieraad neemt akte van de verkiezing van de voorzitter.

De zitting van de provincieraad wordt verder vervolgd onder het voorzitterschap van mevrouw Linda 
Van den Eede. De uittredende voorzitter, de heer Chris Taes, overhandigt symbolisch de hamer aan 
de nieuwe voorzitter, mevrouw Linda Van den Eede.



Vergadering van 3 december 2018

Voorzitterschap van mevrouw Linda van den Eede

Inleiding door de nieuwe voorzitter

Meneer de gouverneur,
Beste collega’s,
Meneer de griffier,
Beste personeelsleden,
Geachte genodigden, geachte aanwezigen,

Na zelf 42 jaar op de oppositiebanken te hebben doorgebracht, is het voor mij niet alleen een 
bijzondere eer, maar ook een bijzonder perspectief (en u mag dat ook letterlijk nemen) om u vanaf 
deze plek toe te spreken. 
In de eerste plaats wil ik vanuit deze positie gebruik maken om alle raadsleden – zowel de nieuwe 
leden, de vertrouwde gezichten én de vertrouwde-nieuwe gezichten, van harte te feliciteren met hun 
verkiezing als provincieraadslid van Vlaams-Brabant. 

Als nieuwe voorzitter van deze raad wil ik me in het bijzonder richten tot Chris Taes, onze uittredende 
voorzitter: Chris, de wijze waarop jij de voorbije legislatuur je mandaat hebt volbracht, strekt niet alleen 
tot voorbeeld, maar dwingt ook respect af.  Je was immers de gezaghebbende, bekwame kapitein die 
de provincieraad in een periode van bestuurlijke hervormingen en organisatorische transities,  feilloos 
hebt geleid. Als beslagen moderator met een luisterend oor heb je tijdens de raadszittingen de 
democratische waarden binnen dit halfrond consequent en  eervol uitgedragen.

 Ik wens je dan ook nadrukkelijk te bedanken voor de méér dan uitstekende wijze waarop jij de 
voorbije legislatuur  je mandaat als voorzitter hebt vervult … evenwel in het volle besef dat jij het mij 
daarmee mij als zijn opvolger niet bepaald makkelijk maakt om in je voetsporen te treden. Maar ik 
troost mij met de gedachte aan een Chinees spreekwoord, dat luidt: ‘Zelfs de hoogste torens beginnen 
bij de grond’. En vandaag leg ik hiervan de eerste steen. 

Gelukkig hebben we naast ons professioneel verleden in het onderwijs alvast ook politiek één punt 
gemeen. Temidden van de heropflakkerende debatten en netelige discussies over politieke 
zelfbedieningscultuur, ontsnappen we beiden alvast aan discussies over onze 
uittredingsvergoedingen… want provincieraadsvoorzitters passen niet in dat scenario. 

Dat wil daarom nog niet zeggen dat ik je met lege handen naar huis laat gaan. Vlamingen worden 
vaak ‘Bourgondiërs’ genoemd; Pajottenlanders zijn dat nog veel meer. Het is niet dat ze in Leuven 
geen bier hebben maar wanneer we de uitslagen van de mondiale bierwedstrijden bekijken dan 
vinden we de bieren uit  het Pajottenland steevast terug in de kop, ja zelfs op de eerste plaats van de 
rangschikking.    

Vandaag neem ik dus de fakkel over en het spreekt voor zich dat ik ook deze nieuw samengestelde 
raad met dezelfde, respectvolle omgangsstijl zal pogen verder te zetten. 

Zoals ik eerder al eens in een andere gelegenheidstoespraak in dit halfrond heb aangehaald, onttrekt 
de provincieraad zich in hoge mate aan de politieke waan van de dag, waarin tegenwoordig elk woord 
onder een microscoop wordt gelegd om mediatieke opstoten te ontlokken. Onze fractie moest in het 
verleden zelfs een nep-koning inhuren om een cameraploeg naar de provincieraadszaal te kunnen 
bewegen … 



Dat functioneren in de mediatieke luwte is een luxe, omdat we niet continu in de verleiding worden 
gebracht om toe  te geven aan de profilerings- en concurrentiedrift zoals we die regelmatig 
tegenkomen op andere politieke niveaus. Maar zoals altijd: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel!’

Dat betekent overigens niet dat raadsleden hun kritische rol niet voluit kunnen vervullen. Aangezien 
ikzelf, zoals gezegd, 42 jaar op oppositiebanken heb gezeten, draag ik kritische waakzaamheid in de 
politiek een warm hart toe. Laat ons kritisch zijn maar ook en vooral, als schakel tussen de gemeenten 
en het Vlaamse beleidsniveau, oog hebben voor de belangen en de noden van de inwoners van 
Vlaams-Brabant.

Meneer de gouverneur,
Beste collega’s,
Meneer de griffier,
Beste personeelsleden,
Geachte genodigden, geachte aanwezigen,

Laat ons de vinger aan de pols houden en inzetten op die beleidsthema’s waarvoor we nog bevoegd 
zijn en waarbij we, als provinciebestuur, het verschil kunnen maken.
Laat ons allen, met de nodige ernst en inzet, het beleid van de provincie mee bepalen, gedragen door 
een duidelijke visie en onderbouwde argumenten. 

Laat ons vooral streven naar een vruchtbare samenwerking met elkaar, met de administratie, met de 
gemeente- en stadsbesturen, met de partners op het terrein en met de hogere overheden.

Ik vraag dan ook de steun van u allen om, binnen het kader van het decreet en in functie van de 
noden van onze provincie, mijn mandaat ten volle en waardig te kunnen volbrengen. Ik wens hierbij 
alle raadsleden veel succes met de uitoefening van hun mandaat en ik dank u alvast voor uw inzet, 
uw vertrouwen en uw medewerking.

Samenstelling van het bureau van de provincieraad 

Overeenkomstig artikel 8 § 5 van het provinciedecreet gaat de provincieraad over tot de samenstelling 
van het bureau op basis van het huishoudelijk reglement van de provincieraad.

Voorzitter Bureau:
Conform artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, is de voorzitter van de 
provincieraad tevens de voorzitter van het Bureau van de provincieraad.

Vooraleer over te gaan tot de verkiezing van de ondervoorzitters, doet de voorzitter volgende voorstel.
Er is voorzien dat maximaal drie ondervoorzitters aangesteld kunnen worden. Conform dit 
huishoudelijk reglement zijn er dan ook drie kandidaten opgevraagd. In het kader van de verdere 
beperking van het aantal functies, stelt de voorzitter voor een hoofdelijke stemming te houden over het 
aantal te bepalen ondervoorzitters, en dit te beperken tot twee. 

Mevrouw Sneyers stelt voor dat één van de twee ondervoorzitters uit de oppositie komt. 

De heer Laeremans vraagt de gelegenheid om dit met de fractie te overleggen. 
De zitting wordt geschorst om 15:50 uur.
De zitting wordt hernomen om 16:05 uur.



De voorzitter herneemt dat de verkiezing van twee ondervoorzitters voorligt, in plaats van drie. 

Mevrouw Sneyers dient een schriftelijk amendement in, om het aantal ondervoorzitters op drie te 
houden, waarvan één ondervoorzitterschap aan de oppositie toegewezen wordt.
De voorzitter legt het amendement ter stemming voor.

Het amendement wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 22 stemmen tegen, 11 stemmen voor 
en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt het voorstel om het aantal ondervoorzitters tot twee te beperken, voor aan de 
provincieraad.

Het voorstel wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 22 stemmen voor, 6 tegenstemmen en 8 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Eerste ondervoorzitter Bureau:
Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 21 stemmen en de heer Stephan Boogaerts 
behaalt 13 stemmen, en er zijn 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Zelderloo verkozen tot eerste ondervoorzitter van het Bureau.

Tweede ondervoorzitter Bureau:
De heer Poffé behaalt bij geheime stemming 22 stemmen en de heer Stephan Boogaerts behaalt 12 
stemmen, en er zijn 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Poffé verkozen tot tweede ondervoorzitter van het Bureau.

Overige leden Bureau:
De voorzitter deelt mee dat, conform artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, 
ook de fractievoorzitters van elke fractie die minstens 2 leden telt, deel uitmaken van het Bureau:

De heer Gunther Coppens voor de N-VA-fractie
De heer Manu Claes voor de CD&V-fractie
De heer Walter Zelderloo voor de Open VLD-fractie
Mevrouw Sarah Sneyers voor de Groen-fractie
De heer Marc Florquin voor de sp.a.-fractie
De heer Jan Laeremans voor de Vlaams Belang-fractie
De heer Nicolas Kuczynski voor de UF-fractie

Verkiezing van de leden van de deputatie, rangorde en eedaflegging

De heer Bart Nevens: 1ste gedeputeerde van de provincieraad van Vlaams-Brabant en dit voor de hele 
legislatuur.
De heer Tom Dehaene: 2de gedeputeerde van de provincieraad van Vlaams-Brabant en dit voor de 
hele legislatuur.
Mevrouw Ann Schevenels: 3de gedeputeerde van de provincieraad van Vlaams-Brabant en dit voor de 
hele legislatuur.
Mevrouw Monique Swinnen: 4de gedeputeerde van de provincieraad van Vlaams-Brabant met als 
einddatum 31 december 2020. De heer Gunther Coppens is voorgedragen als opvolger van 1 januari 
2021 tot het einde van de legislatuur.



Volgende vergadering

De volgende provincieraad zal plaatsvinden in januari 2019. 

Sluiting van de vergadering om 16.30 uur.


