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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 27 juni 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 10.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Marleen Van de Wiele; provincieraadslid.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat оp 23 juni 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
de heer Daniël Fonteyne van 28 mei 2017 met betrekking tot levensbeschouwelijke vakken in de 
provinciale scholen.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat het voorstel nr. 72 & 73, de kennisgeving met nr. 74 en de voorstellen met nrs. 
75 t.e.m. 88 bij hem werden ingediend.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 6 juni 2017 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

De heer Laeremans zegt dat hij in de krant heeft gelezen dat niet enkel de burgemeesters maar ook 
de gedeputeerden uitgenodigd zijn voor de receptie bij de koning. Hij vraagt of deze informatie klopt 
en vraagt waarom dit niet tijdens de vorige provincieraadszitting werd vermeld.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de gedeputeerden niet werden uitgenodigd.

De heer Laeremans stelt voor om in de toekomst in dergelijke gevallen geheim te stemmen over het 
verplaatsen van de vergadering. Op deze manier zouden de provincieraadsleden inspraak hebben en 
zou hierover op een democratische manier beslist kunnen worden.

De voorzitter antwoordt dat hij gevoelig is voor wat hem wordt meegedeeld. Hij zegt ook van een 
aantal andere provincieraadsleden reacties te hebben ontvangen over het gewijzigde aanvangsuur 
van de provincieraad. Hij legt uit dat artikel 9 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 
echter bepaalt dat het bureau de plaats is waar, zaken die de werking van de provincieraad 
aanbelangen, besproken kunnen worden. Het bureau kan dan voorstellen doen en adviezen 
formuleren.
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Hij deelt mee dat tijdens de bureauvergadering van 30 mei 2017, een bureaulid opmerkte dat alle 
burgemeesters op 27 juni 2017 in de namiddag werden uitgenodigd bij het staatshoofd. In deze 
context werd gevraagd of de provincieraadszitting kon verplaatst worden naar de voormiddag. Er 
waren 14 leden van het bureau aanwezig. Twee bureauleden uitten toen hun bezwaren, de rest ging 
akkoord. De conclusie was toen dat zou bekeken worden of de provincieraad naar de voormiddag kon 
verplaatst worden.

Hij zegt dat daarenboven de notulen van de bureauvergadering van 30 mei 2017 tijdens de 
bureauvergadering van 20 juni 2017 werden goedgekeurd. Er werden toen geen opmerkingen meer 
geformuleerd.

Hij zegt te begrijpen dat het verplaatsen van de provincieraad voor sommige collega’s overmacht 
teweegbrengt, maar herinnert aan de afspraak dat provincieraadsleden dinsdag vrijhouden voor 
vergaderingen van de provincieraad en voor raadscommissies.

Hij zegt eveneens te beseffen dat sommige provincieraadsleden principiële bezwaren hebben tegen 
deze regeling maar vraagt begrip voor het uitzonderlijk karakter van de omstandigheden.

Hij benadrukt vervolgens dat in de toekomst getracht wordt om dergelijke wijzigingen zoveel mogelijk 
te beperken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat enkele leden van haar fractie effectief hun 
bezwaren hebben geuit over het gewijzigde aanvangsuur van de provincieraad. Ze stelt dat het geen 
zin meer had nog te reageren tijdens het bureau van 20 juni 2017 bij de goedkeuring van de notulen 
van de bureauvergadering van 30 mei 2017. Ze zegt dat de leden van de raad van bestuur van 
Vlabinvest toen reeds op de hoogte waren gebracht dat ook deze vergadering diende te schuiven van 
10.00 uur naar 9.00 uur.

Ze benadrukt dat ze voor deze vergadering reeds om 7.15 uur is vertrokken en bijgevolg in de file 
heeft gestaan. Ze verwijst naar de mobiliteitsproblematiek in Vlaams-Brabant en zegt dat dergelijke 
regelingen hier niet toe bijdragen. Ze vindt dat elke wagen die uit de file kan gehaald worden, er eentje 
gewonnen is.

Ze deelt verder mee dat de provincieraad op zeer subjectieve wijze werd verplaatst. Ze vraagt of er 
geen andere mogelijkheden waren zoals de provincieraad vervroegen met 1 of 2 uur of vragen aan de 
koning of het niet mogelijk is om zelf naar de provincieraad te komen.

Ze wil weten of de provincieraad ook zou verplaatst worden wanneer een fractie uitgenodigd zou 
worden door de burgemeester van Antwerpen en wat er zou gebeuren als enkele provincieraadsleden 
zouden worden uitgenodigd voor de grootouderdag van hun kleinkinderen. Dit zijn hun koningen.

Ze besluit dat als de provincieraadsleden de dinsdag moeten voorbehouden voor de provincieraad, dit 
ook geldt voor de provincieraadsleden die werden uitgenodigd door de koning.

Ze vindt een uitnodiging van het staatshoofd geen argument om de provincieraad te verplaatsen.

De voorzitter bevestigt dat het hier gaat om een opportuniteitsafweging. Hij zegt zich te hebben laten 
leiden door de bespreking hiervan in het bureau.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt dat dit punt niet grondig werd besproken in het bureau. 
Ze benadrukt dat ze reeds in het bureau heeft meegedeeld niet akkoord te kunnen gaan met het 
verplaatsen van de provincieraadsvergadering.

De voorzitter antwoordt dat de standpunten duidelijk zijn. Hij zegt in de toekomst met de nodige 
omzichtigheid om te springen met dergelijke verzoeken.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mevrouw Martine Janssens diende op 26 juni 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
vernielingen aan de beverdammen in Tremelo.

Mevrouw Janssens deelt mee dat in Tremelo op de Laak de ‘hoofd’-beverdam recent vernield 
werd door een rupsbandenkraan. Daarbij werd de volledige dam verwijderd.
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Op de Vijfvijverbeek werden één dam en de verder gelegen beverdammen eveneens vernietigd.

In het slechtste geval betekent dit het einde van de aanwezigheid van de bevers – een 
beschermde diersoort – in dit gebied.

Ze stelt dat de vermelde waterlopen van 1ste en 2de categorie zijn en bijgevolg onder de
bevoegdheid vallen van de provincie Vlaams-Brabant.

In deze context stelt ze de volgende vragen:
- Welke acties heeft de provincie ondernomen om deze vernielingen te (laten) onderzoeken?
- Werd er voor deze belangrijke biotoop een beheersplan opgesteld voor de beken en hun 

oevers?
- Zijn er contacten geweest of lopende met andere betrokken instanties zoals de gemeente, het 

Agentschap voor Natuur en Bos…?
- Welke initiatieven staan er in dit verband nog op stapel?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat bevers proper water opzoeken. De aanwezigheid 
van bevers duidt dus op propere waterlopen. In het Dijlebekken zijn er 16 plaatsen waar 
beverburchten en -dammen opgebouwd zijn.

Ze stelt dat in 2015 een beschermingsplan werd opgesteld. Deze beschermingsmaatregelen 
geven aan de waterloopbeheerders een algemene richtlijn wanneer zij wel of niet mogen ingrijpen. 
De regel bepaalt dat er enkel mag ingegrepen worden wanneer er zich een conflictsituatie 
voordoet. Wanneer een bever een dam bouwt op toestromend water, heeft dit een 
opstuwingseffect voor het water achter de dam. Voor aangelanden van de waterloop, zou dit op 
termijn schade kunnen veroorzaken. Enkel bij dergelijke situaties mag ingegrepen worden.

Binnen SBZ-gebied (Speciale Beschermingszone) kunnen waterloopbeheerders echter niet 
terugvallen op een dergelijke algemene regel. Ze legt uit dat in deze zones telkens per geval moet 
bekeken worden of er actie mogen ondernomen worden. Het ANB (Agentschap voor Natuur en 
Bos) kan dan, wanneer het echt de spuigaten uitloopt, de toestemming geven om de bevers te 
vangen en op een andere plaats terug uit te zetten.

Ze deelt vervolgens mee dat eveneens naar de waterstand kan gekeken worden. Wanneer er een 
conflict zou dreigen met de aangelanden, mogen de dammen verlaagd worden. Ze benadrukt dat 
dit niet hetzelfde is dan de dammen volledig verwijderen.

Ze stelt dat in Tremelo derden het initiatief hebben genomen om vrij drastisch de hele 
damconstructie af te graven. Ze zegt dat de provincie dit gemeld heeft bij de natuurinspectie. Zij 
hebben dit mee opgenomen in hun overzicht met op te volgen punten. Ook bij het 
gemeentebestuur werd dit gemeld. Als hoofd van de politie kan ook de burgemeester hierin 
optreden.

Ze legt vervolgens uit dat de dienst waterlopen eveneens ter plaatse is geweest omdat een dam, 
die op de Vijfvijverbeek werd aangebracht, een probleem zou kunnen geven bij stortbuien. Ze stelt 
dat deze situatie nauw wordt opgevolgd.

Ze deelt mee dat de provincie haar onderhoudsprogramma verder uitvoert op de waterlopen van 
1ste en 2de categorie, weliswaar met respect voor de aanwezige dammen. Ze betreurt dat op de 
Laak de beverdammen werden vernield.

Mevrouw Janssens vraagt of het verlagen van de beverdammen wordt uitgevoerd in samenspraak 
met de betrokken gemeente.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dit en licht toe dat in het algemeen beschermingsplan 
staat omschreven in welke omstandigheden kan en mag ingegrepen worden. De provincie houdt 
hier toezicht op. Ze stelt dat de provincie in dit geval enkel klacht kan neerleggen tegen 
onbekenden. Dit gebeurde zowel bij de natuurinspectie alsook bij het betrokken gemeentebestuur.
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Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 72.
Jaarrekening 2016
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de jaarrekening werd nagekeken en, mits een aantal 
technische opmerkingen, goed bevonden door het Rekenhof. Ze zegt dat het boek bestaat uit een 
overzicht van de doelstellingen en hun realisatiegraad. Deze doelstellingen worden systematisch in de 
verschillende raadscommissies overlopen.

Vervolgens deelt ze mee dat vanaf blz. 131 een overzicht terug te vinden is van de rekeningcijfers. 
Daarover werd tijdens de raadscommissie een presentatie gegeven. Deze presentatie werd nadien 
ook bezorgd aan de provincieraadsleden. Ze licht toe dat de jaarrekening afgesloten werd met een 
positief resultaat en dat vanaf blz. 225 de subsidies terug te vinden zijn die in 2016 effectief werden 
toegekend.

De voorzitter stelt voor de jaarrekening 2016 te overlopen.

1. Beleidsnota – vanaf blz. 7

1.1 Doelstellingenrealisatie (J0) – vanaf blz. 9

Mevrouw D’Haese heeft een vraag met betrekking tot de manier waarop enkele doelstellingen 
werden geformuleerd. Ze stelt vast dat er soms wordt gesproken over de algemene 
tevredenheid van het voorbijgaande jaar. Ze vraagt zich af hoe dit gemeten kan worden. Ook 
indien er wordt vermeld dat er 5% meer leden zijn, is een nulpuntmeting noodzakelijk. Ze 
vraagt of dergelijke nulpuntmetingen werden uitgevoerd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat bij de start van de opmaak van de 
indicatoren per indicator een meetpunt mee opgenomen werd. Ze geeft toe dat sommige 
indicatoren beter kunnen geformuleerd worden. Ze benadrukt dat het managementteam alvast 
een poging doet om doelstellingen concreter te formuleren.

1.2 Doelstellingenrekening (J1) – vanaf blz. 125

1.3 Financiële toestand – vanaf blz.131

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt het positief dat de financiële dienst via 
budgetwijzingen heeft gezorgd voor een meer realistische raming van de kredieten.

2. Financiële nota – vanaf blz. 135

2.1 Exploitatierekening (J2) – vanaf blz. 137

2.2 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) – vanaf blz. 143

2.3 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) – vanaf blz. 149

2.4 Liquiditeitenrekening (J5) – vanaf blz. 153

3. Balans (J6) – vanaf blz. 159

4. Staat van opbrengsten en kosten (J7) – vanaf blz. 165

5. Toelichting bij de jaarrekening – vanaf blz. 171

5.1 Toelichting bij de financiële nota – vanaf blz. 173

5.1.1 Verklaring van de materiële verschillen – vanaf blz. 175

5.1.2 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) - - vanaf blz. 189
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5.1.3 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) – vanaf blz. 195

5.1.4 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) – vanaf blz. 201

5.1.5 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) – vanaf blz. 207

5.1.6 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes (TJ5) – vanaf blz. 213

5.1.7 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) – vanaf blz. 219

5.1.8 Overzicht van verstrekte werkings- en investeringssubsidies – vanaf blz. 225

5.2 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen – vanaf blz. 255

5.2.1 Toelichting bij de balans (TJ7) – vanaf blz. 257

5.2.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen – vanaf blz. 265

5.2.3 Niet opgenomen bedragen op belangen en aandelen – vanaf blz. 269

5.2.4 Waarderingsregels – vanaf blz. 273

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 72 ter stemming voor.
Voorstel nr. 72 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 27 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 73.
2de budgetwijziging 2017
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar het rapport BW4 op blz. 54. Ze licht toe dat in dit 
document een stijging van de exploitatie-uitgaven vast te stellen is. Deze stijging is te wijten aan het 
betalen van bijdragen aan de instelling voor Morele Dienstverlening.

Vervolgens licht ze toe dat de exploitatie-ontvangsten stijgen. Deze stijging is te verklaren door 
subsidies die door Vlaanderen werden toegekend voor verschillende strategische projecten binnen de 
provincie. Ook in het P.I.V.O. zorgt een toename van het aantal vormingsmomenten voor een sterke 
stijging van de inkomsten voor de brandweerschool. Daarnaast werd de nieuwbouw van de sporthal 
afgerond waardoor extra inkomsten konden gegenereerd worden uit verhuur.

Wat het investeringsbudget betreft, zien we een daling van de inkomsten. Enkele grote projecten, 
zoals de nieuwe serres voor De Wijnpers en het oefendorp in het P.I.V.O. worden doorgeschoven 
naar 2018.

Ze legt uit dat liquiditeiten-uitgaven stijgen. Zo is er een stijging op leningen die aan particulieren wordt 
toegekend voor woningaanpassingen en renovaties. Daarnaast is er ook een herinschrijving voor de 
kijkwoningen in het kader van kleinschalig wonen.

De liquiditeiten-ontvangsten zijn daarentegen gedaald. Dit is goed nieuws aangezien dit aantoont dat 
de provincie haar uitgaven onder controle heeft. Er werd voorzien dat voor 12.700.000 euro extra 
leningen zouden worden opgenomen. Dit blijkt uiteindelijk niet noodzakelijk. Ook in 2017 worden geen 
nieuwe leningen opgenomen. Dit is mogelijk door een deel van het budgettair resultaat en het 
resultaat van het vorig boekjaar in te brengen in het budget 2017. Ze besluit dat het gecumuleerd 
gebudgetteerd resultaat bijgevolg positief is.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of het mogelijk is om een dergelijke toelichting in de 
toekomst standaard op te nemen in het boek van de budgetwijzigingen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat deze toelichting in de PowerPointpresentatie stond 
die werd getoond tijdens de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat het verslag van de betreffende raadscommissie vrij 
laat aan de raadsleden werd bezorgd. In dat opzicht is het moeilijk om alle documenten nog na te 
lezen vooraleer het dossier aan de provincieraad wordt voorgelegd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de info kan bezorgd worden wanneer deze ter 
beschikking is.

Doelstellingennota - vanaf blz. 5

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat er wijzigingen werden aangebracht aan het 
rapport M2 - staat van het financieel evenwicht. Ze vraagt hierover meer toelichting.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat in dit rapport een rekenfout stond. In de kolom van 
2019 onder het gecumuleerd budgettair resultaat stond 10.046.108 euro. Dit cijfer komt beïnvloed 
het eindcijfer 3.432.000 euro – resultaat op kasbasis.
Het cijfer werd dus foutief overgenomen in de kolom 2019. Dit werd met het nieuw document 
recht gezet.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt zich af hoe zo’n rekenfout kan gebeuren. Ze vraagt 
waarom geen formules worden gehanteerd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat SAP niet op dezelfde manier werkt als 
bijvoorbeeld een Exceltabel. Ze zegt dat de techniciteit van het financieel systeem zal worden 
nagekeken om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

De staat van het financieel evenwicht - vanaf blz. 9

De financiële toestand - vanaf blz. 13

Het doelstellingenbudget (B1) - vanaf blz. 17

Wijzing van het exploitatiebudget (BW1) - vanaf blz. 21

Wijziging van de investeringsenveloppe (BW2)

- Beleidsdomein Ruimte - vanaf blz. 27

- Beleidsdomein Kenniseconomie - vanaf blz. 31

- Beleidsdomein Mens - vanaf blz. 35

- Beleidsdomein Vrije Tijd - vanaf blz. 39

- Overig Beleid - vanaf blz. 43

Mevrouw De Dobbeleer-Van Den Eede vraagt meer toelichting over de investeringsenveloppes 
onder het luikje ‘overig beleid’.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, antwoordt dat de belangrijkste wijziging binnen ‘overig 
beleid’ de voorziening is voor zonnepanelen voor het provinciehuis voor een bedrag van 341.000 
euro. Op blz. 45 is het geheel van de meerjarenplanning weergegeven.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt waarom de voorziening voor zonnepanelen onder 
‘overig beleid’ wordt voorzien.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat hier gaat om niet-prioritair beleid.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt waar ze het bedrag voor de zonnepanelen kan 
terugvinden.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, legt uit dat dit bedrag in de rubriek ‘terreinen en 
gebouwen’ terug te vinden is.
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Wijziging van de transactiekredieten (BW3) - vanaf blz. 47

Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) - vanaf blz. 51

Lijst van de gewijzigde nominatieve opdrachten (B6) - vanaf blz. 55

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaandelijke bekendmaking wordt gewijzigd in een onderhandelingsprocedure met 
voorafgaandelijke bekendmaking. Ze vraagt hiervoor een verklaring.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat de nieuwe raming niet toelaat om te gunnen via 
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of dit de reden is waarom het bedrag toeneemt.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dit.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat voor de renovatie van het Lotusgebouw in 
het provinciaal domein van Kessel-Lo 40.000 euro extra werd voorzien. Ze vraagt hiervoor een 
verklaring.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat er extra isolatie wordt voorzien voor de renovatie 
van het Lotusgebouw.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de isolatie niet voorzien was in het bestek.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat de isolatie, die oorspronkelijk in het bestek was 
voorzien, vermoedelijk niet voldoende is.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil weten wie bepaalt hoeveel isolatie noodzakelijk is.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat het dossier nog lopende is. Hij benadrukt dat het 
hier gaat om een raming.

Lijst met wijzigingen aan nominatief toe te kennen subsidies (B8) - vanaf blz. 61

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt wat meer informatie over de loon- en 
werkingskosten van de projectmedewerker binnen het strategisch project ‘Horizon+’ op blz. 67. 
Ze stelt vast dat deze bijdrage wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan Natuurinvest. Ze 
vraagt of dit niet op een andere manier kan geregeld worden.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat voor dit strategisch project subsidies worden 
ontvangen vanuit Vlaanderen. De provincie fungeert als ‘doorsluis-luik’ om de subsidies te 
verdelen over de partners binnen het project. Ze verduidelijkt dat de partner-organisatie zorgt 
voor de aanstelling van een medewerker.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de partnerorganisaties zich moeten 
verantwoorden bij provincie.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat zij zich zowel moeten verantwoorden bij de 
provincie maar ook bij Vlaanderen.

Mevrouw Janssens verwijst naar het project ‘Mindset Go’ op blz. 74. Ze vraagt wat dit project 
precies inhoudt.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat dit project wordt opgestart in samenwerking met 
UCL-Leuven. Dit project beoogt het bevorderen van leerprocessen. Hij stelt dat iedereen 
aangeboren talenten heeft maar dat deze talenten niet altijd optimaal gebruikt worden. Het 
project ‘Mindset Go’ wordt uitgewerkt om kinderen en jongeren met een lage sociaaleconomische 
status aan te leren hoe ze hun talenten wél optimaal kunnen benutten.

Mevrouw Janssens vraagt of dit project wordt toegespitst op het basis- of secundair onderwijs.

De heer Florquin, gedeputeerde, bevestigt dat het om het basisonderwijs gaat.
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Motivering voor de aanpassing van de doelstellingennota - vanaf blz. 85

Mevrouw Janssens verwijst naar blz. 94 van BW2. Ze stelt vast dat er een groot overschot is op 
personeel maar dat er wel bijkomend zal aangeworven worden. Ze vraagt hoe dit komt.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat dit te wijten is aan een combinatie van 
verschillende factoren. Ze zegt dat er zowel een uitstroom is van personeelsleden alsook interne 
verschuivingen of de opstart van nieuwe projecten. Indien gewenst kan een overzicht hiervan 
bekomen worden.

De heer Dunon wenst te weten of hier ook de extra aanwervingen bij de dienst financiën 
bijbehoren.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit. Ze licht toe dat het niet enkel gaat om nieuwe 
functies maar ook vervangingen. Zo moest het diensthoofd budget vervangen worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 73 ter stemming voor.
Voorstel nr. 73 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 28 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 74.
Decretale rapportering 2017
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 74 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 74.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 75.
Dienstenopdracht voor het opstellen van een ruimtelijke optimalisatiestudie voor de bedrijvenzone 
BUDA. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat dit dossier een dienstenopdracht betreft voor de 
opmaak van een ruimtelijke optimalisatiestudie voor het verouderde bedrijventerrein ‘BUDA’. Ze legt 
uit dat Vlaanderen de opdracht heeft gegeven om bijkomende bedrijventerreinen te realiseren. 
Vandaar dat wordt geopteerd om enerzijds bijkomende terreinen te creëren en anderzijds bestaande 
terreinen te optimaliseren.

Ze stelt dat het bedrijventerrein ‘BUDA’ gelegen is in het strategisch project ‘Top Noordrand’. Binnen 
het ruimtelijk kader van dit project, wenst de deputatie o.a. deze optimalisatiestudie te laten uitvoeren.

Ze deelt mee dat het huidig bedrijventerrein gelegen is in Machelen/Vilvoorde en momenteel sterk 
verouderd is. Het doel van deze studie is het bedrijventerrein op een kwalitatieve manier te kunnen 
ontwikkelen.

Mevrouw Kaspers vraagt het niet wenselijk is om te wachten met deze optimalisatiestudie tot duidelijk 
is wat er met Uplace zal gebeuren. Ze stelt dat het Uplace-project een grote impact zal hebben op 
deze regio.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat in dit dossier geen rekening wordt gehouden met 
Uplace maar wel met de juridische procedures die momenteel nog lopende zijn. De optimalisatiestudie 
beperkt zich echter enkel tot de bedrijvenzone ‘BUDA’. Ze stelt dat de ‘randfenomenen’ wel opgevolgd 
zullen worden.

De heer Rennen stelt vast dat de volledige site 200 hectare beslaat waarvan 60 hectare op het 
grondgebied Brussel ligt. Hij wenst te weten of Brussel ook betrokken partij is in dit dossier.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat het bedrijventerrein ‘BUDA’ gesitueerd is in het 
project ‘Top Noordrand’. Dit project wordt gewest overschrijdend uitgevoerd. De optimalisatiestudie is 
echter beperkt voor het grondgebied dat in Vlaams-Brabant ligt.

De heer Laeremans vraagt wat er zal gebeuren wanneer Uplace alsnog niet wordt uitgevoerd. Hij 
vraagt of het ‘BUDA’-project, in dat geval, kan uitgebreid worden.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat we zeker geen voorafname mogen doen en de 
juridische context moeten afwachten.

De heer De Witte, provinciegouverneur, vult aan dat dit gebied in het verleden in verschillende zones 
was ingedeeld. Hij legt uit dat het gedeelte rond de Kerkstraat een ander deel betrof dan het gedeelte 
rond ‘BUDA’. Hij benadrukt dat het niet evident is om deze deelsectoren nu reeds samen op te 
nemen. Indien noodzakelijk, kan op dat ogenblijk bekeken worden of de ene zone aan de andere kan 
of moet gekoppeld worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 75 ter stemming voor.
Voorstel nr. 75 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 76.
Vernieuwing koelinstallaties provinciehuis - Goedkeuring bestek en voorwaarden en wijze van 
gunnen.
Dit voorstel werd op 13 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat dit voorstel handelt over de goedkeuring van de 
vernieuwing van de koelinstallatie in het provinciehuis en het vervangen van de wandbekleding van de 
technische buitenruimte. Deze aanpassingen zullen resulteren in een elektriciteitsbesparing.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 76 ter stemming voor.
Voorstel nr. 76 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 77.
Plaatsing zonnepanelen provinciehuis en PIVO - Goedkeuring bestek en voorwaarden en wijze van 
gunnen.
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit voorstel wordt voorgelegd in uitvoering van de 
energiebeleidsverklaring waarbij er gestreefd wordt naar 20% hernieuwbare energie. Voor het 
plaatsen van zonnepanelen werd gezocht naar de meest optimale en maximale invulling van de 
beschikbare oppervlakte. Ze zegt dat de deputatie voorstelt deze opdracht te gunnen via een 
openbare aanbesteding. De opdracht omvat niet enkel de levering en plaatsing van de zonnepanelen 
maar ook het onderhoud en de technische bijstand.

De heer Laeremans zegt zeer blij te zijn met dit project maar betreurt dat de zonnepanelen niet reeds 
vanaf het begin van de legislatuur werden geïnstalleerd.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 77 ter stemming voor.
Voorstel nr. 77 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 57 stemmen, 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. 78.
Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een verzekering arbeidsongevallen en aanverwante 
risico's voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring 
van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat het huidig contract eind 2017 afloopt. Daarom is het 
noodzakelijk een nieuw contract af te sluiten voor 36 maanden. Ze deelt mee dat de voorwaarden van 
het contract duidelijk omschreven staan in de opdrachtdocumenten.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 78 ter stemming voor.
Voorstel nr. 78 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 79.
Verkoop perceel te Holsbeek 3de afdeling sectie A 53 K aan IGS Hofheide
Dit voorstel werd op 13 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat de grond die de deputatie wenst te verkopen aan 
Hofheide, reeds door Hofheide werd gebruikt tijdens de bouw van het nieuwe crematorium. Het 
crematorium wil nu dit stuk grond aankopen om een fietsenparking te installeren. Ze deelt mee dat het 
stuk grond 36 are bedraagt en geschat werd voor een bedrag van 12.850 euro. Ze legt vervolgens uit 
de deputatie in dit geval wenst af te wijken van het algemeen principe dat provinciale eigendommen 
maximaal openbaar dienen verkocht te worden. De verkoop zou bijgevolg onderhands gebeuren 
omdat het crematorium de enige potentieel geïnteresseerde is. De kosten verbonden aan deze 
verkoop zullen worden gedragen door Hofheide.

De heer Van den Cruijce stelt vast dat Hofheide nu reeds een fietsenstalling installeerde op dit stuk 
grond. Volgens hem is de verkoop dus eigenlijk een regularisatie van de bestaande situatie.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, betreurt dat de procedures van verkoop van de grond en het 
plaatsen van de fietsenstalling elkaar kruisen. Ze zegt dat het beter was geweest indien dit dossier 
vooraf zou beslist zijn geweest. Ze benadrukt dat de inrichting van dit stuk grond wel reeds was 
opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. In deze context voelt de deputatie zich niet 
verplicht om de betreffende grond te verkopen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat op de foto’s, die werden toegevoegd aan het 
schattingsverslag, geen fietsenstalling te zien is.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat het schattingsverslag dateert van 7 maart 2016. 
De toegangsweg is wel te zien op de foto’s. Achter de toegangsweg bevindt zich de fietsenstalling. Ze 
zegt dat als de fotograaf de foto wat meer naar rechts had genomen, de fietsbeugels eveneens op de 
foto zouden staan.

De heer Dunon vindt het jammer dat in het schattingsverslag niet gesproken wordt van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Volgens hem lijkt het of de schatter hiermee geen rekening heeft gehouden 
en de deputatie bovendien geen moeite heeft gedaan om dit te melden. Hij is van oordeel dat dit een 
invloed zou gehad hebben op de prijszetting van het stuk grond.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat het stuk grond wordt geraamd op 3,67 euro per m². 
Ze stelt dat een agrarisch gebied momenteel schommelt rond 2,5 euro per m². Ze benadrukt dat de 
juridische dienst, veiligheidshalve, de schatter opnieuw heeft gecontacteerd om het schattingsbedrag 
te verifiëren. De schatter blijft bij zijn oorspronkelijk schattingsbedrag van 3,67 euro per m².

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 79 ter stemming voor.
Voorstel nr. 79 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 67 stemmen, 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. 80.
Goedkeuring van een recht van opstal aan de gemeente Holsbeek en goedkeuring van de 
bijbehorende overeenkomst en ontwerpakte.
Dit voorstel werd op 13 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat het recht van opstal aan de gemeente Holsbeek 
reeds vorig jaar werd goedgekeurd door de provincieraad. Er werd echter vastgesteld dat er een 
vergissing gebeurde in het aantal vierkante meter. Dit dossier is bijgevolg een rechtzetting van de 
oppervlakte waarvoor een recht van opstal werd gegeven.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 80 ter stemming voor.
Voorstel nr. 80 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 81.
Goedkeuring onderhandse verkoop perceel Donkerstraat, Leuven aan nv ETA en aanstellen notaris.
Dit voorstel werd op 13 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat de provincie eigenaar was van ‘de witte villa’, Van 
Humbeeck–Piron. Een tiental jaren geleden werd dit gebouw verkocht. Momenteel is er aansluitend 
nog een klein stukje grond dat wél nog in eigendom is van de provincie. De huidige eigenaar van ‘de 
witte villa’ wenst dit stuk grond aan te kopen om de perceelgrenzen recht te trekken. De koper heeft 
een bod gedaan van 47.500 euro. Ze benadrukt dat dit bedrag zich tussen de venale- en 
verkoopswaarde situeert. De deputatie wil akkoord gaan met het bod en wenst bijgevolg over te gaan 
tot de verkoop van dit perceel.

De heer Dunon zegt dat in dit dossier een gemiddelde werd gehanteerd tussen de venale- en 
gedwongen verkoopswaarde maar stelt dat het eigenlijk de venale waarde is die in acht moet 
genomen worden. Hij benadrukt dat de huidige eigenaar van de ‘witte villa’ een grote meerwaarde 
realiseert wanneer dit stuk grond aan hem verkocht wordt.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, benadrukt dat het betreffende perceel niet bebouwbaar is. De 
koper wenst de grond louter te verwerven om de perceelgrenzen recht te trekken.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 81 ter stemming voor.
Voorstel nr. 81 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 82.
Verkoop perceel Galmaarden 1 D 777 C / deel aan Inter-Energa en goedkeuring bijbehorende 
verkoopsovereenkomst.
Dit voorstel werd op 13 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, deelt mee dat Inter-Energa gevraagd heeft om een klein stukje 
eigendom van de provincie over te kopen om een capaciteitsverhoging te kunnen realiseren van een 
elektriciteitscabine. Het perceel werd geschat voor een bedrag van 2,40 euro per m². In totaal komt dit 
neer op een bedrag van 26,40 euro.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 82 ter stemming voor.
Voorstel nr. 82 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61, zoals weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 83.
Resultaat openbare verkoop 10 garageboxen Binnenhof, Leuven en instemming met onderhandse 
verkoop.
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, deelt mee dat de provincie eigenaar is van 24 garageboxen in 
het Binnenhof te Leuven. In 2016 werden 14 garageboxen openbaar verkocht. Bij de 2de openbare 
verkoop werd de minimumprijs voor de overige garageboxen niet gehaald. Ze zegt dat ook tijdens de 
eerste zitdag in de tweede ronde steevast onder de minimumprijs werd geboden. In de tweede zitdag 
werd zelfs geen bod meer gedaan.

Ze licht toe dat de deputatie de garageboxen nu onderhands wenst te verkopen onder de 
opschortende voorwaarde dat de minimumprijs wel wordt gehaald. De deputatie hoopt op deze manier 
nieuwe potentiële kopers aan te trekken aangezien de onkosten, verbonden aan een onderhandse 
verkoop, lager zijn dan de kosten verbonden aan een openbare verkoop.

Mevrouw Dewolfs vraagt of de deputatie een idee heeft waarom de overige garageboxen niet verkocht 
geraakten bij de openbare verkoop.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, zegt dat dit afhankelijk is van de vraag en het aanbod. Ze legt 
vervolgens uit dat deze garageboxen werden opgenomen opdat een bouwvergunning aan de school 
zou kunnen worden afgeleverd. Een projectontwikkelaar die zelf geen plaats heeft op eigen terrein om 
parkeerplaatsen te voorzien, kunnen hiervan dus geen gebruik meer maken. Ze vermoedt dat dit een 
reden kan zijn waarom deze boxen minder interessant zijn. Ze benadrukt dat 35.000 euro per box een 
realistische schatting is.

De heer Fonteyne vraagt wat er zal gebeuren wanneer de garageboxen ook niet verkocht geraken via 
een onderhandse verkoop.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de huidige huurcontracten werden opgezegd. De 
deputatie gaat ervan uit dat de verkoop succesvoller zou kunnen verlopen als de garageboxen vrij zijn 
voor gebruik. Indien ook nu de minimumwaarde niet wordt gehaald, zouden de garageboxen 
eventueel verder verhuurd kunnen worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 83 ter stemming voor.
Voorstel nr. 83 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 67 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 84. 
Erkenning provinciaal natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei als natuurreservaat door 
Natuurpunt Beheer vzw.
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld in de raadscommissie land- en tuinbouw, leefmilieu.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat op 11 september 2014 een beheersovereenkomst werd 
afgesloten met Natuurpunt waarbij het beheer van de eigendommen van de provincie in de Grote 
Getevallei aan Natuurpunt werd overgedragen. In dezelfde beheersovereenkomst werd afgesproken 
dat Natuurpunt een erkenningsdossier voor de erkenning als natuurreservaat zou opmaken. Dit 
erkenningsdossier is klaar om ingediend te worden.
 
Ze stelt dat het decreet van 9 mei 2014 (Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en 
bos) bepaalt dat, de erkenning als natuurreservaat een erfdienstbaarheid van algemeen nut vestigt op 
de betrokken terreinen. Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht en het vestigen van zakelijke 
rechten op onroerende goederen zijn zg. ‘daden van beschikking’ waarvoor de provincieraad bevoegd 
is.

Ze deelt mee dat het in deze context belangrijk is dat het besluit van de provincieraad kan toegevoegd 
worden aan het erkenningsdossier. Ze besluit dat de erkenning als natuurreservaat niets wijzigt aan 
de huidige situatie in de Grote Getevallei. Ze verwijst hiervoor naar het kaartmateriaal waar alle 
recreatieve mogelijkheden werden weergegeven.
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Mevrouw Van Laere stelt vast dat in de beheersovereenkomst wordt vermeld dat de hoge 
belevingswaarde voor de bezoekers en omwonende moet uitgediept worden. Op de kaart die 
oorspronkelijk aan het dossier was toegevoegd, leek het of er geen duidelijke toegangs- en 
verbindingswegen waren voor gebruikers. Ze vindt dat de nieuwe kaarten echter een duidelijker beeld 
geven van de mogelijkheden voor voetgangers en ruiters.

De heer Dunon vraagt hoeveel de provincie heeft uitgegeven voor de aankoop van deze gronden en 
de uitwinning van de landbouwers

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het aankoopbedrag van de terreinen kan opgezocht 
worden. Elk jaar wordt er wel 45.000 euro voorzien voor het beheer door Natuurpunt.

De heer Dunon vraagt voor hoeveel hectare grond er nog landbouwers moeten uitgewonnen worden 
en hoeveel financiële middelen hier tegenover staan.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat een aantal pachtovereenkomsten dienen opgezegd te 
worden. Hieraan zijn niet meteen financiële consequenties verbonden. Ze deelt mee dat er nog een 
drietal pachtovereenkomsten moeten beëindigd worden.

De heer Dunon vraagt welke reden werd aangehaald om de pachtovereenkomsten op te zeggen. 
Volgens de pachtwet kan een pachtovereenkomst pas opgezegd worden wanneer een geldige reden 
wordt opgegeven.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, reageert dat de pachtovereenkomsten worden beëindigd in functie 
van dit dossier. Ze benadrukt dat het hier niet gaat om onteigeningen maar wel over het in der minne 
regelen van de onderbreking.

De heer Dunon vraagt of het klopt dat, gezien er nog enkele pachtovereenkomsten lopende zijn, de 
provincie nog niet in het bezit is van bepaalde percelen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat de provincie in het bezit is van 206 hectare in de Grote 
Getevallei. Natuurpunt heeft op haar beurt 13 hectare in bezit. Ze bevestigt dat op een aantal 
gebieden nog een pachtovereenkomst rust, maar benadrukt dat deze overeenkomsten aflopen in 
functie van het erkenningsdossier. Het dossier zal dus onbezwaard zijn.

De heer Dunon herhaalt zijn vraag en wenst te weten welke geldige reden werd aangehaald om de 
pachtovereenkomsten op te zeggen.

De heer Horlait vult aan dat een pachtovereenkomst meestal voor negen jaar wordt afgesloten en 
nadien verlengbaar is. Dergelijke overeenkomsten zijn enkel opzegbaar voor eigen gebruik. Hij deelt 
mee dat, als beide partijen akkoord zijn, dergelijke overeenkomsten vlot kunnen ontbonden worden.

De heer Van den Cruijce vraagt of de gronden eigendom zijn van de provincie.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, herhaalt dat 206 hectare eigendom is van de provincie maar dat het 
beheer van deze gronden door Natuurpunt gebeurt. Ze stelt dat hiervoor een vergoeding wordt 
betaald van 45.000 euro per jaar.
Vervolgens legt ze uit dat bij de erkenning van natuurgebied, er een erfdienstbaarheid wordt gevestigd 
op deze terreinen. Vandaar dat dit dossier aan de provincieraad wordt voorgelegd. Vlaanderen beslist 
of deze gronden de erkenning van natuurreservaat ontvangen.

De heer Van den Cruijce vraagt nogmaals wie precies eigenaar is van deze gronden.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, reageert dat de provincie eigenaar is van 206 hectare. Natuurpunt is 
eigenaar van 13 hectare. Daarrond zijn nog enkele particuliere landbouwers en bosbeheerders 
eigenaar van stukken van dit gebied.

De heer Van den Cruijce vraagt of de provincie eigenaar is van andere gronden waar reeds een 
herkenning is gebeurd als natuurreservaat. Hij vraagt zich af of dit wel een rol is voor de provincie en 
of dit niet eerder een taak is voor het Agentschap Natuur en Bos.
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De heer De Witte, provinciegouverneur, vult aan dat de provincieraad in het verleden heeft geoordeeld 
dat zij hun bijdrage wensen te leveren in het vermeerderen van het aantal groengebieden in de 
provincie Vlaams-Brabant.
Hij licht toe dat dit gebeurt door het subsidiëren van Natuurpunt voor de aankoop van natuurgebieden. 
Hij benadrukt dat ook de Vlaamse overheid dit subsidieert. Hij stelt dat, in samenspraak met 
verschillende partners, werd overeengekomen dat de provincie het initiatief neemt voor het aankopen 
en creëren van een bijkomend groengebied in de Grote Getevallei.

De heer Van den Cruijce vraagt zich af of dit de meest efficiënte manier van werken is. Hij vermoedt 
dat het nuttiger is dit aan een ander niveau over te laten. Volgens hem zijn hier teveel partners bij 
betrokken en dienen er een aantal zaken gerationaliseerd te worden.

De heer Robijns reageert dat dit dossier net een stap in de richting van rationalisering is. Hij zegt dat 
het ook niet evident zou zijn moest de provincie deze gronden verkopen. 206 hectare grond gooi je 
immers zomaar niet op de markt. Hij deelt mee dat twintig jaar geleden beslist werd te investeren in 
het creëren van bijkomend groengebied. Twee jaar geleden werd vervolgens overeengekomen om, in 
het kader van een beter beheer, een meer gespecialiseerde organisatie te betrekken in het verhaal. 
Hij zegt dat in de beheersovereenkomst met Natuurpunt stond dat zij de aanvraag voor de erkenning 
als natuurreservaat gingen doen en besluit dat, om het erkenningsdossier te kunnen indienen, het 
akkoord van de provincieraad nodig is.

Mevrouw Bury vindt dat het niet altijd beter is om meer actoren in een project te betrekken.

De heer De Witte, provinciegouverneur, vult aan dat dit net het omgekeerde is van wat het 
Agentschap voor Natuur en Bos zegt. Volgens hen wordt het wel eenvoudiger als andere besturen 
meewerken.

Mevrouw Bury licht toe dat, toen zij met ANB moest samenwerken, het niet makkelijk was om alles in 
kaart te brengen. Ze vindt dat het soms eenvoudiger is om alles in één orgaan te steken.

De heer Dunon vermoedt dat er onduidelijkheid is in de toelichting die werd gegeven. Hij vraagt of er 
in het gebied fietspaden worden aangelegd.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de toegankelijkheid van het gebied reeds in kaart werd 
gebracht. Er wordt niet getornd aan de maximale toegankelijkheid die er nu reeds is. Ze stelt dat er 
bijgevolg geen bijkomende fietspaden worden aangelegd.

De heer Dunon heeft een vraag met betrekking tot de afbakening van het visiegebied. Hij vraagt zich 
af wat er in de toekomst gaat gebeuren met de andere gebieden, die buiten die 218 hectare liggen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de perimeter in 1998 werd vastgelegd. De totale 
oppervlakte van het gebied bedroeg 420 hectare. Ze licht toe dat binnen dit visiegebied, 206 hectare 
in het bezit is van de provincie en 13 hectare van Natuurpunt. De andere gronden zijn eigendom van 
derden. De erkenning voor het natuurreservaat gaat enkel over de 218 hectare.

De heer Dunon vraagt of de provincie niet beter meer gebieden had aangekocht om ze mee in te 
schakelen in dit natuurgebied.

De heer De Witte, provinciegouverneur, zegt dat binnen de ruim 400 hectare een aantal gronden door 
de provincie werden aangekocht. Als een eigenaar in de toekomst grond in dit gebied zou verkopen, 
zal worden bekeken of het zinvol en verantwoord is dat de provincie bijkomende percelen aankoopt. 
Voor dergelijke beslissingen moeten de geijkte procedures doorlopen worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vult aan dat er momenteel geen budget werd voorzien om extra 
gronden in dit natuurgebied aan te kopen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 84 ter stemming voor.
Voorstel nr. 84 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 67 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 1 onthouding, 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. 85.
Advies begroting 2017 van de Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant.
Dit voorstel werd op 20 juni 2017 behandeld door het Bureau van de provincieraad.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat de provincieraad haar advies moet verlenen inzake het 
budget 2017 van de Instelling voor Morele Dienstverlening.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 85 ter stemming voor.
Voorstel nr. 85 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, 5 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. 86.
Wijziging samenstelling PROCORO
Dit voorstel werd op 15 juni 2017 behandeld door de deputatie. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 86 ter geheime stemming voor.
Mevrouw Elke Tielemans wordt, overeenkomstig artikel 1.3.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening aangeduid als effectief lid in de PROCORO ter vervanging van mevrouw Sofie Vanhout, met 
43 stemmen voor, 1 tegenstem en 18 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 86 ter geheime stemming voor.
Mevrouw Emmy Verschueren wordt, overeenkomstig artikel 1.3.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening aangeduid als effectief lid in de PROCORO ter vervanging van mevrouw Martine Borremans 
met 46 stemmen voor, geen tegenstemmen en 20 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 86 ter stemming voor.
Artikel 3 van het voorstel nr. 86 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 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. 87.
Vereniging Vlaamse Provincies - Aanwijzing vertegenwoordigers met stemrecht algemene 
vergadering.
Dit voorstel werd op 1 juni 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat in het kader van de opvolging van een voorbije Algemene Vergadering 
werd vastgesteld dat de vertegenwoordiging vanuit de provincie Vlaams-Brabant in de algemene 
vergadering van de VVP niet conform de statuten van de VVP is.

In art. 11, derde lid van de statuten staat immers vermeld dat minstens 3 van de 9 stemgerechtigde 
afgevaardigden van elke provincie lid dient te zijn van de deputatie. De deputatie stelt dan ook voor 
om de vertegenwoordigingen af te stemmen op deze statutaire bepaling.

De heer Laeremans merkt op dat een derde van de provincieraad niet vertegenwoordigd is binnen de 
VVP. Hij zou het appreciëren moesten ook leden van de oppositie deel uit kunnen maken van de 
algemene vergadering van de VVP. Hij vraagt dan ook of de stemming bijgevolg in één keer kan 
gebeuren en niet getrapt zoals gewoonlijk gebeurt. Hij stelt dat de laatste maanden duidelijk is 
geworden dat de graaicultuur niet wordt geapprecieerd door de bevolking. Hij vindt een eerlijke 
verdeling van de mandaten niet meer dan logisch.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede sluit zich hierbij aan.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 1ste effectief 
vertegenwoordiger.
De heer Dehaene behaalt bij geheime stemming 40 stemmen voor en 15 tegenstemmen. 7 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Tom Dehaene aangeduid als 1ste effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De Vlaams Belang-fractie verlaat de provincieraadszaal.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 2de effectief 
vertegenwoordiger.
De heer Zelderloo behaalt bij geheime stemming 39 stemmen voor en 15 tegenstemmen. 6 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Walter Zelderloo aangeduid als 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 3de effectief 
vertegenwoordiger.
De heer Florquin behaalt bij geheime stemming 39 stemmen voor en 14 tegenstemmen. 7 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Marc Florquin aangeduid als 3de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 4de effectief 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Linda De 
Dobbeleer-Van den Eede behaalt 14 stemmen, de heer Jan Laeremans behaalt 3 stemmen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Ann De Martelaer aangeduid als 4de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 5de effectief 
vertegenwoordiger.
Mevrouw An Hermans behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Sonia Van Laere behaalt 
14 stemmen, de heer Jan Laeremans behaalt 2 stemmen, 1 provincieraadslid stemt tegen en 4 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw An Hermans aangeduid als 5de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

Mevrouw Loozen wijst op de mankementen van het stemsysteem. Ze zegt dat er bij de vorige 
stemming 4 kandidaten waren. Ze merkt op dat er wel een mogelijkheid was om zich te onthouden 
maar geen mogelijkheid om tegen de kandidaten te stemmen. Volgens haar biedt het huidig 
stemsysteem niet alle mogelijkheden die het zou moeten bieden. Ze hoopt dat er in de toekomst 
hieraan kan tegemoetgekomen worden.

De voorzitter antwoordt dat deze opmerking principieel correct is, maar deelt mee dat er bij de laatste 
stemming slechts 3 kandidaten waren en geen 4.

Mevrouw Loozen herhaalt dat er geen mogelijkheid was om zich te onthouden.

De voorzitter zegt dat de raadsleden zich zowel konden onthouden als tegenstemmen.

Mevrouw Loozen antwoordt dat dit aantoont hoe complex en onoverzichtelijk het systeem wel is. Ze 
vindt het stemsysteem dan ook voor verbetering vatbaar.

De voorzitter reageert dat deze manier van stemmen reeds in het bureau werd vastgelegd.

Mevrouw Loozen repliceert dat een beslissing altijd kan herzien worden.
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De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 6de effectief 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Vera Meulemans behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Lena Ghysels 
behaalt 15 stemmen, de heer Jan Laeremans behaalt 1 stem, 1 provincieraadslid stemt tegen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Vera Meulemans aangeduid als 6de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 7de effectief 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Leen Van Aken behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 
14 stemmen, de heer Jan Laeremans behaalt 1 stem, geen enkel provincieraadslid stemt tegen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Leen Van Aken aangeduid als 7de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 8ste effectief 
vertegenwoordiger.
De heer Jaak Pijpen behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, mevrouw Martine Janssens behaalt 
14 stemmen, de heer Jan Laeremans behaalt 1 stem, 1 provincieraadslid stemt tegen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Jaak Pijpen aangeduid als 8ste effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 9de effectief 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Anne Sobrie behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, de heer Diederik Dunon behaalt 15 
stemmen, de heer Jan Laeremans behaalt 1 stem, 1 provincieraadslid stemt tegen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Anne Sobrie aangeduid als 9de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Swinnen behaalt bij geheime stemming 39 stemmen voor en 13 tegenstemmen. 6 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Monique Swinnen aangeduid als 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 2de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Ann Schevenels behaalt bij geheime stemming 37 stemmen voor en 18 tegenstemmen. 4 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Ann Schevenels aangeduid als 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 3de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Roefs behaalt bij geheime stemming 38 stemmen voor en 14 tegenstemmen. 8 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Tie Roefs aangeduid als 3de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.
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De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 4de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
De heer Jo De Clercq behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, de heer Joris Van den Cruijce 
behaalt 17 stemmen, de heer Willy Smout behaalt 1 stem, 1 provincieraadslid stemt tegen en 4 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Jo De Clercq aangeduid als 4de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 5de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Mia Van der Elst behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Elke Wouters 
behaalt 18 stemmen, de heer Willy Smout behaalt 1 stem, geen enkel provincieraadslid stemt tegen 
en 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Mia Van der Elst aangeduid als 5de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 6de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Corinne Olbrechts behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, de heer Erik Rennen behaalt 
16 stemmen, de heer Willy Smout behaalt 0 stemmen, 1 provincieraadslid stemt tegen en 4 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Corinne Olbrechts aangeduid als 6de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 7de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Katleen D’Haese 
behaalt 16 stemmen, de heer Willy Smout behaalt 1 stem, geen enkel provincieraadslid stemt tegen 
en 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Aldus wordt de heer Stephan Boogaerts aangeduid als 7de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 8ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
De heer Eddy Poffé behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, de heer Koen Moeyersons behaalt 17 
stemmen, de heer Willy Smout behaalt 1 stem, geen enkel provincieraadslid stemt tegen en 6 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Eddy Poffé aangeduid als 8ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 87 ter geheime stemming voor – 9de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.
Mevrouw Annita Vandebroeck behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Marleen Van de 
Wiele behaalt 17 stemmen, de heer Willy Smout behaalt 1 stem, geen enkel provincieraadslid stemt 
tegen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Annita Vandebroeck aangeduid als 9de plaatsvervangend vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering van de VVP.

De voorzitter legt artikel 2 & 3 van het voorstel nr. 87 ter stemming voor.
Artikel 2 & 3 van het voorstel nr. 87 worden bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen 
voor, 18 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. 88.
Haviland Intercommunale igs - buitengewone algemene vergadering op woensdag 6 september 2017 
- verlenen van een mandaat aan de provinciaal vertegenwoordigers.
Dit voorstel werd op 15 juni 2017 behandeld door de deputatie. 
Amendement nr. 88/1 werd op 27 juni 2017 ingediend namens de meerderheidsfracties.



19

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat tijdens de algemene vergadering van 6 september 
2017 de toetreding van Intradura tot Haviland alsook de uitkering van dividenden, naar aanleiding van 
de verkoop van de tak ‘afval’ binnen Haviland, zal besproken worden.

Hij licht toe dat de gemeentelijke aandeelhouders hun vrijgekomen aandeel, door de verkoop van de 
tak ‘afval’, opnieuw zullen investeren in de nieuwe afvalintercommunale Intradura.

Hij stelt dat voor de andere 16 gemeentebesturen alsook de provincie, die niet participeren in de 
nieuwe afvalintercommunale, er een systeem wordt voorzien waarbij de dividenden vanaf 2020 zal 
uitkeren en dit jaarlijks aan 1/5de van de waarde van de obligaties aan boekhoudkundige waarde.

Hij benadrukt dat de boekhoudkundige waarde een probleem is voor het provinciebestuur. De 
deputatie is immers van oordeel dat de dividenden aan reële waarde moeten uitgekeerd worden. 

Hij deelt verder mee dat de meerderheidsfracties daarom een amendement hebben opgemaakt. Er 
wordt dan ook voorgesteld akkoord te gaan met de toetreding van Intradura, akkoord te gaan met de 
manier van uitbetaling van de dividenden maar niet akkoord te gaan met de waardebepaling van de 
dividenden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft bedenkingen bij de ontvankelijkheid van het 
amendement nr. 88/1. Ze stelt vast dat het amendement ondertekend is door ‘de meerderheid’ en 
wenst te weten wie ‘de meerderheid’ is. Ze zegt dat onder de handtekeningen geen namen worden 
vermeld. Volgens haar kan dit amendement op deze manier niet ter stemming worden voorgelegd.
Tot slot wenst ze te weten hoe de vertegenwoordigers hebben gestemd tijdens de raad van bestuur 
over deze agenda. Ze vraagt aan de tien vertegenwoordigers hoe ze gestemd hebben.

Mevrouw Lemonnier zegt dat ze verontschuldigd was tijdens de raad van bestuur.

De heer De Borger antwoordt dat hij op vakantie was.

De voorzitter vraagt wie van de provinciale vertegenwoordigers wel aanwezig was op de raad van 
bestuur van 21 juni 2017.

Mevrouw Lamarti antwoordt dat de vertegenwoordigers volgens haar de agenda hebben 
goedgekeurd.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat de vertegenwoordigers in de raad van bestuur 
niet gereageerd hebben op het ogenblik dat zij moesten reageren. Bovendien lijkt het amendement 
niet ontvankelijk aangezien niet duidelijk wie het amendement heeft ondertekend.

De heer Claes antwoordt dat het amendement werd ondertekend door de 4 fractievoorzitters uit de 
meerderheid.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede blijft bij haar standpunt en zegt dat het amendement volgens 
haar niet ontvankelijk is. Ze vindt dat weer eens wordt bewezen dat het louter om ‘postjes’ gaat.

De heer Claes reageert dat het de bevoegdheid is van de voorzitter om te oordelen over de 
ontvankelijkheid van het amendement.

De voorzitter vindt dat mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede op formeel vlak gelijk heeft. Hij stelt 
bijgevolg voor dat de fractievoorzitters die het amendement ondertekend hebben, hun naam ook 
noteren. Hij stelt dat het aangevulde amendement opnieuw zal worden gekopieerd en uitgedeeld.

De heeft Van den Cruijce vraagt zich af of er nog wel gestemd moet worden over het amendement als 
de meerderheidsfracties reeds een consensus hebben over dit document.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede benadrukt dat de oppositie tijdens deze raadszitting reeds 
meerdere malen akkoord is gegaan met de voorstellen.

De voorzitter reageert dat er een nieuw amendement wordt uitgedeeld waarbij de identiteit van de 
ondertekenaars duidelijk wordt gemaakt. Het amendement zal nadien ter stemming worden 
voorgelegd.

De N-VA-fractie verlaat de zaal.
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De voorzitter legt amendement nr. 88/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 88/1 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 44 stemmen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 88 ter stemming voor.
Geamendeerd voorstel nr. 88 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, 
geen tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 12 september 2017 en sluit de 
vergadering om 12.35 uur.


