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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 7 november 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.07 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Katleen D’Haese, mevrouw Corinne Olbrechts, mevrouw Anne Sobrie, de heer Guy Uyttersprot, 
de heer Julien Dekeyser, de heer Dieudonné Horlait; provincieraadsleden.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 23 oktober 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van mevrouw Sonia Van Laere van 8 oktober 2017 met betrekking tot de vzw’s die verbonden zijn aan 
de provincie Vlaams-Brabant.

De voorzitter deelt mee dat op 27 oktober 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Koen Moeyersons van 4 oktober 2017 met betrekking tot maatregelen ter voorkoming van 
wateroverlast langs de Kleine Molenbeek.

De voorzitter deelt mee dat de vragen i.v.m. openbaarheid van bestuur vanaf vandaag rechtstreeks 
gesteld kunnen worden via een nieuwe toepassing op de deelsite van de raadsleden. Op die manier 
kunnen informatieve vragen nog gemakkelijker gesteld en beantwoord worden.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat het voorstel nr. 95 op de vergadering van 10 oktober 2017 verdaagd werd naar 
de provincieraadszitting van 7 november 2017 en dat de voorstellen nrs. 100 t.e.m. 114 bij hem 
werden ingediend.
Op 24 oktober 2017 werden amendementen 100/1 en 100/2 ingediend door de heer Eddy Poffé, 
namens de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica.
Op 17 oktober 2017 werd amendement 103/1 ingediend door de heer Roel Anciaux, namens de 
raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit.

De heer Laeremans meldt dat hij vrijdag 3 november 2017 een motie heeft ingediend. Aangezien de 
motie handelt over de gebeurtenissen van donderdag 2 november 2017, was de deadline verstreken 
om de motie te laten toevoegen aan de agenda van deze raad. De enige manier om dit nog aan te 
kaarten, is bij hoogdringendheid. De motie gaat over politieke gevangenen in de Europese Unie en het 
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onderwerp is dus brandend actueel. Heel wat vooraanstaande politici geven er ook hun mening over. 
Hij vindt het bijgevolg beter dit onderwerp nu te behandelen. Hij betreurt dan ook dat de motie niet 
werd bezorgd aan de provincieraadsleden zodat iedereen zou weten waarover het gaat, wanneer over 
de hoogdringendheid gestemd wordt.
Hij benadrukt dat het niet gaat over de onafhankelijkheid van Catalonië maar over de democratie in de 
Europese Unie. Hij stelt dat iedereen hiervan deel uitmaakt en dat de provincie jaarlijks heel wat 
middelen ontvangt van de Europese Unie. De provincie moet zich de vraag stellen of zij enkel klaar 
staat om geld te innen van deze Europese Unie of dat zij ook een mening mag hebben over de 
politieke gevangenen binnen de EU.
Hij vraagt of de motie alsnog aan de raadsleden kan bezorgd worden zodat deze kan behandeld 
worden. Hij stelt dat de provincie een positieve bijdrage zou kunnen leveren door een duidelijk 
standpunt in te nemen.

De heer Laeremans betreurt dat de motie niet aan de agenda werd toegevoegd en verwijst naar 
voorgaande precedenten, waar al eerder agendapunten bij hoogdringendheid werden toegelaten. De 
deputatie heeft al regelmatig een voorstel bij hoogdringendheid ingediend. Hij merkt op dat in deze 
gevallen de tekst wel was toegevoegd.
Hij stelt dat o.a. Geert Bourgeois, Jan Jambon, Johan Vande Lanotte, Karel De Gucht, Rik Torfs en 
Luc Van Den Brande hun mening hebben geuit over dit onderwerp. Hij besluit dat het niet behandelen 
van deze motie een gemiste kans zou zijn voor de provincie. Hij vraagt om de motie alsnog bij 
hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda.

De voorzitter vermeldt dat deze discussie niet nodig was geweest als de motie op tijd was ingediend. 
Men had dan rechtstreeks kunnen stemmen over de ontvankelijkheid van de motie, nu moet er eerst 
gestemd worden over de hoogdringendheid.

De voorzitter legt de hoogdringendheid van de motie ter stemming voor.
De hoogdringendheid van de motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 22 stemmen voor, 
39 tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

De heer Laeremans vraagt of hij daaruit mag besluiten dat in de toekomst de onderwerpen die bij 
hoogdringendheid moeten behandeld worden, ook niet vooraf zullen bezorgd worden aan de 
provincieraadsleden. Hij vraagt of dit op het bureau kan besproken worden.

De voorzitter antwoordt dat wanneer een punt niet geagendeerd is, de tekst niet op voorhand wordt 
meegestuurd. Hij neemt aan dat wanneer de hoogdringendheid werd goedgekeurd op de 
provincieraad, de tekst onmiddellijk zou gekopieerd en meegedeeld worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wijst erop dat de heer Laeremans vraagt of, wanneer geweten 
is dat de deputatie iets bij hoogdringendheid wenst toe te voegen aan de provincieraad, al of niet het 
document dat daarbij hoort zal meegestuurd worden.

De voorzitter gaat ermee akkoord om dit op het bureau te bespreken.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 10 oktober 2017 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Er worden geen opmerkingen of bedenkingen geformuleerd.
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Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mevrouw Lena Ghysels diende op 5 november 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
de European Disability Card.

Mevrouw Ghysels deelt mee dat op 19 oktober 2017 de European Disability Card officieel 
gelanceerd werd. Dit is een kaart waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij erkend is als 
persoon met een handicap en op die manier bepaalde kortingen kan bekomen of voordelen 
genieten.
Die voordelen zijn voorlopig beperkt tot de domeinen sport, vrije tijd en cultuur. De provincie is 
vanaf 1 januari 2018 weliswaar niet meer bevoegd voor jeugd, sport en cultuur, maar wel nog voor 
provinciale recreatiedomeinen en provinciale erfgoedinstellingen.
Het is niet de bedoeling van de kaart om bijkomende voordelen te creëren, wel om het voor 
personen met een handicap eenvoudiger te maken hun handicap te bewijzen. Daarom is het ook 
belangrijk dat zoveel mogelijk instellingen die actief zijn in de domeinen sport, vrije tijd en cultuur, 
deze kaart erkennen. Daarvoor kan men zich aanmelden op de website van de FOD Sociale 
zekerheid.
Hoe meer instellingen deze kaart erkennen en hoe meer publiciteit aan dit initiatief wordt verleend, 
hoe meer mensen met een handicap hiervan gebruik kunnen maken.
Ze wenst in deze context te weten of de provincie Vlaams-Brabant, en bij uitbreiding alle relevante 
entiteiten die onder haar bevoegdheid vallen, bereid is in te tekenen op dit initiatief en er actief 
publiciteit en promotie rond te voeren?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat men onderzocht heeft hoe deze kaart in elkaar zit.
Het is zo dat de FOD sociale zekerheid met Europese middelen een project lanceert. Het is niet 
zo dat men automatisch de kaart krijgt toegestuurd. Men moet deze kaart aanvragen. Voor 
Vlaanderen is dat bij het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH). 
Gedeputeerde Swinnen beklemtoont het spijtige karakter daarvan, ze verwacht dat wanneer 
nieuwe voordelen toegekend worden, de mensen dat kaartje (bijna een identiteitskaartje) 
automatisch zouden krijgen. Ze verwelkomt echter elke stap die gezet wordt om inclusie te 
bevorderen.
Men heeft onderzocht bij welke organisaties of voorzieningen deze kaart nu kan gebruikt worden, 
en men stelde vast dat dit er voor de provincie Vlaams-Brabant slechts vijf zijn, nl de klassieke : 
de plantentuin van Meise, het kasteel Van Gavere, het Afrika museum en twee kleinere. Er is dus 
nog veel werk aan de winkel. Dit heeft men vergeleken met wat vanuit de provincie reeds 
jarenlang aangeboden wordt, namelijk de begeleiderspas voor personen met een handicap. Een 
tweede persoon krijgt hiermee gratis toelating tot de faciliteiten om de persoon met een handicap 
te begeleiden. Op de lijst van organisaties en voorzieningen (op gebied van sport, cultuur en 
recreatie) waar deze pas gebruikt kan worden, staan reeds een honderdtal organisaties of 
plaatsen.
Er zal nu onderzocht worden of deze honderd organisaties kunnen aangeschreven worden om 
hen te vragen zich aan te sluiten bij dit initiatief, zich op de website van de FOD sociale zekerheid 
te laten plaatsen en na te denken over de voordelen die zij kunnen aanbieden. Dit kan per locatie 
verschillen, bv een extra grote lift waarmee men met een rolstoel gemakkelijk binnen kan of een 
korting. De voordelen kunnen heel verschillend zijn, de organisaties die erop kunnen ingaan ook. 
Via deze instellingen die gekend zijn bij de provincie, en waarvan we weten dat die heel erg open 
staan voor deze inclusiegedachte, zullen we proberen om de lijst met voorzieningen snel uit te 
breiden.
De begeleiderspas heeft bijna 4000 gebruikers in onze provincie. Men zal onderzoeken of naar 
die groep van 4000 mensen, die gekend zijn in de provincie en waarvan we weten dat zij actief op 
stap gaan, iets kan gedaan worden om hen op die bijkomende mogelijkheid te wijzen. Dit moet 
eerst afgetoetst worden met onze medewerkers.
Daarnaast wordt in onze domeinen en in onze twee belevingscentra, Sven Nijs en Wereldoorlog 
1, heel bewust gekeken naar groepen die het moeilijker hebben om toegang te krijgen. Er gaat 
bijzondere aandacht uit, zowel naar de tarieven, als naar de begeleiderspas, als naar manieren 
om deze groepen op een goede manier te kunnen ontvangen. Dit zal in de toekomst zo blijven, 
omdat dit ressorteert onder onze directie vrije tijd.

Mevrouw Ghysels stipt aan dat de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen deze kaart gaan 
erkennen. Ze voegt toe dat het niet gaat om het verkrijgen van kortingen en voordelen, maar dat 
het een hulpmiddel is voor mensen met een handicap om hun handicap te bewijzen. In die zin 
denkt zij dat de provincie dit ook kan promoten.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dit, maar stipt aan dan men van weinig moet 
beginnen, omdat er nog niet veel is op dit moment. De provincie zal proberen om dit zo 
gestructureerd mogelijk aan te pakken om een zo breed mogelijk effect te hebben.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 95.
Jaarlijkse evaluatie Beheersovereenkomst Vlabinvest APB.
Dit voorstel werd op 17 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid 
en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat dit voorstel werd toegelicht in de commissie en 
vermeldt dat het uitgebreid werd besproken binnen de raad van bestuur van Vlabinvest. De 
overeenkomst voorziet dat jaarlijks gerapporteerd wordt aan de raad of de bepalingen, die 
opgenomen zijn in die overeenkomst, nageleefd worden. Wat voorligt, is een nota die bevestigt dat 
men de afspraken nakomt en een nota van de dienst wonen die dat bevestigt. Gedeputeerde 
Dehaene wenst in het kort een aantal cijfers toe te lichten.
In 2016 werd één grond van 32 are aangekocht in Bertem en zijn er ongeveer 45 woningen 
bijgekomen. Dit zijn Vlabinvest-woningen, maar zij maken deel uit van de verschillende projecten 
sociaal wonen. In totaal gaat het over 145 woningen die kunnen verhuurd worden onder de 
voorwaarden van Vlabinvest, zijnde binding met de regio en een inkomensgrens die iets hoger ligt dan 
voor de sociale huurwoningen.
In totaal werd van een kleine 800 dossiers van mensen, die interesse hadden om een woning te 
huren, onderzocht of zij voldoen aan deze voorwaarden. Voor het realiseren van de woningen wordt 
samengewerkt met de huisvestingsmaatschappijen en dus wordt er regelmatig met die 
huisvestingsmaatschappijen overlegd. Er werd 1.000.000 euro aan inkomsten genoteerd. Dit zijn 
vooral ontvangsten uit huurgelden en terugbetalingen van intresten. De kosten bestaan hoofdzakelijk 
uit kosten voor personeelsleden, de werking en de aankoop van gronden. Vlabinvest heeft vijf 
personeelsleden in dienst, waarvan één iemand gedetacheerd wordt vanuit de dienst financiën. Zij 
zorgt voor de boekhouding. Zo kon de externe ondersteuning voor de boekhouding afgebouwd 
worden, wat zichtbaar werd in de cijfers van 2016. Verder wordt vermeld dat de afgesproken timings 
gehaald werden en dat de manier van rapporteren conform de afspraken is.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 95 ter stemming voor.
Voorstel nr. 95 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 64 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 100.
3e budgetwijziging 2017.
Dit voorstel werd op 24 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.
Op 24 oktober 2017 werden amendementen 100/1 en 100/2 ingediend door de heer Eddy Poffé, 
namens de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar de tabel op bladzijde 54 omdat daar in de middelste 
kolom de wijzigingen goed zichtbaar zijn. De wijzigingen zijn eerder beperkt, maar deze 
budgetaanpassing maakt toch dat het resultaat van de provincie voor 2017 verbetert met ongeveer 
21.204.000 euro (n.v.d.r. 21.204.043 euro exact).
Voor een belangrijk deel verminderen de exploitatie-uitgaven. Deze worden doorgeschoven naar 
2018, omwille van het transactiemoment. Hierdoor schuiven sommige dingen, over de verschillende 
domeinen van onze werking, van jaar tot jaar op.
Dit doorschuiven van de exploitatie betreft een kleine 3.000.000 euro (n.v.d.r. -2.879.837 euro exact). 
Bij de ontvangsten staat een gewijzigd bedrag van 1.930.000 euro (n.v.d.r. 1.930.074 euro exact). Een 
klein stuk daarvan zijn planbaten die bijkomend ontvangen worden, maar een belangrijk element is 
hier de verkoop van de tak afval door Haviland aan Intradura. De provincie treedt hierdoor voor een 
stuk uit Haviland en krijgt een stuk onder de vorm van obligaties toegekend. Budgettair moet dat op 2 
plaatsen tegelijk voorzien worden. In eerste instantie als ontvangst. Die ontvangst is concreet 
omgerekend iets meer dan 7000 obligaties (n.v.d.r. 7159 obligaties exact) met een nominale waarde 
van samen 1.318.687,80 euro. Omdat de provincie dat bedrag niet direct uitbetaald krijgt, maar 
gespreid over de jaren, zowel wat de intresten als later ook het kapitaal betreft, staat onderaan bij de 
hoofdindeling VII nogmaals dat bedrag van 1.318.687,80 euro (n.v.d.r. 1.318.688 euro).
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Zoals bij de exploitatie, gaat ook een belangrijk deel van het investeringsbudget naar 2018. Dit is bijna 
14 miljoen euro (n.v.d.r. 13.945.743 euro exact) over de verschillende werkingsdomeinen. Het 
doortrekkersterrein in Huizingen is een specifiek geval. Zowel de investering zelf, als de middelen die 
we daarvoor van Vlaanderen zouden krijgen, worden doorgeschoven naar 2018. Ook in de 
verschillende domeinen van de directie vrije tijd, is de realisatie van de investeringen voorzien voor de 
volgende jaren.
In het hoofdstuk III ‘Andere’, waar de leningen zitten, schuift een belangrijk bedrag, voor de renteloze 
renovatieleningen bij de huisvestingsmaatschappijen, door naar 2018.
Dit zijn de belangrijkste posten die maken dat het budgettair resultaat voor 2017 verbetert. 
 
De voorzitter stelt voor om eerst eventuele algemene vragen te beantwoorden en daarna hoofdstuk 
per hoofdstuk door te nemen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede uit haar ongenoegen en dat van haar fractie en stelt dat men 
er blijkbaar van uitgaat bij de commissievergaderingen dat de oppositie ook meetelt om het quorum 
van de meerderheid te helpen bepalen. In de commissievergadering van de budgetwijziging waren 
immers zowel van de meerderheid als van de oppositie 8 leden aanwezig. Ze vraagt of de 
meerderheid het niet belangrijk vindt om aanwezig te zijn. Als de oppositie op dat moment de 
commissievergadering verlaat, is de meerderheid immers niet meer in aantal om te vergaderen. Dat is 
in het verleden reeds meerdere keren aangehaald. Ze stelt dat als alle provincieraadsleden naar de 
commissievergaderingen komen, de oppositie haar vragen in de commissie zal stellen. Deze keer 
hebben zij besloten om geen vragen te stellen in de commissie, maar ze vandaag te stellen. 

Er worden geen andere algemene vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter gaat over naar de bespreking van de rapporten van de 3de budgetwijziging:

• Doelstellingennota – vanaf p.5

De voorzitter zegt dat wat de doelstellingennota betreft er geen wijzigingen zijn t.o.v. de 
oorspronkelijke doelstellingennota.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Het financiële evenwicht (M2) – vanaf p.9

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• De financiële toestand – vanaf p.13

De heer Dunon verwijst naar p.15 en vraagt of kan aangehaald worden wat de reden is dat de 
toegestane leningen ongeveer 3 miljoen euro (n.v.d.r. 3.005.653 euro exact) lager zijn. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat dit een actualisatie bij de dienst wonen is.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, zegt dat zoals elk jaar bij de 3e budgetwijziging, de dienst 
wonen een nieuwe inschatting maakt voor het toekennen van leningen.

De heer Dunon beklemtoont dat het gaat over een vrij groot bedrag. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit projecten zijn die gerealiseerd worden door 
huisvestingsmaatschappijen. Het gaat hier vaak over grote projecten en dus ook over grote bedragen.

Er worden geen vragen meer geformuleerd.

• Het doelstellingenbudget (B1) – vanaf p.17

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• De wijziging van het exploitatiebudget (BW 1) – vanaf p.21

De heer Dunon verduidelijkt dat hij het exploitatiebudget vergeleken heeft met het oorspronkelijke 
budget en de vorige budgetwijzigingen. Hij stelt vast dat de bedragen van deze budgetwijziging, op 
bijna alle domeinen, iets lager zijn dan bij de budgetopmaak van vorig jaar. Hij vraagt of dit beaamd 
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kan worden. Hij merkt op dat een goede oefening werd gemaakt van wat al dan niet zou kunnen 
gerealiseerd worden dit jaar. Hij wenst echter nog bijkomende toelichting over bepaalde grote 
bedragen op blz. 24. Voor kenniseconomie is bv. een bedrag voorzien van ongeveer 1.080.000 euro 
(n.v.d.r. -1.086.168 euro exact). Voor Ondersteuning werd een bedrag van ongeveer 304.000 euro 
(n.v.d.r. -304.457 euro exact) ingeschreven. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat, wanneer het over exploitatie bij kenniseconomie gaat, 
dat voor een groot stuk te maken heeft met de cofinanciering van Europese streekprojecten. Zo’n 
Europees project doorloopt verschillende fasen. Pas wanneer een bepaalde fase afgewerkt is, kan 
een volgende schijf van cofinanciering worden toegekend. Daar verschuift een heel groot stuk van. Dit 
gebeurt bv. bij ‘Platteland’, ook Europese projecten die bij economie zitten, waar steeds middelen 
moeten doorgeven worden vanuit de provincie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die dan op 
hun beurt de gezamenlijke pot Europa-Vlaanderen-provinciale middelen maken en die daarna 
uitbetalen aan de projecten. Daar zit altijd vertraging op. Het moet voorzien worden, maar later blijkt 
dat dit niet meer in het lopende jaar zal gerealiseerd worden en dan schuift men dat op. Dat betreft bv.  
300.000 euro bij ‘Platteland’. 
Bij ‘Ondersteuning’ betreft dit meer dan 200.000 euro voor de werking van de dienst informatica. Eén 
van de punten die straks ook op de raad zal komen, is dat op een andere manier medewerkers 
moeten kunnen aangeworven worden om de informatica doelstellingen te halen. Wanneer nu geweten 
is dat bepaalde projecten niet gerealiseerd zullen kunnen worden, worden deze budgetten al 
overgezet.
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, stelt verder dat ze er niet rouwig om is dat het budget in de derde 
budgetwijziging uiteindelijk lager is dan de oorspronkelijke budgetopmaak. Het zou een probleem zijn, 
als het omgekeerd was. Men moet vooraf voldoende middelen voor het hele project inschatten om zijn 
projecten te mogen starten. Het is dus normaal dat in het begin altijd iets meer middelen voorzien 
worden. Het omgekeerde, nl. dat de uitgaven hoger zouden zijn dan wat gebudgetteerd is, zou niet 
passeren bij de dienst financiën. 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, benadrukt dat dit de 3e budgetwijziging is, waar nu de laatste hand 
aan gelegd wordt in de provincieraad. Deze is echter al een tijdje in voorbereiding bij de administraties 
en tegen de afrekening zullen er weer een aantal maanden gepasseerd zijn. Ze stelt dat de 
jaarrekening 2017 zal dan nog realistischer zal zijn.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

• De wijzigingen van de investeringsenveloppes (BW 2 – per beleidsdomein) – vanaf p.25

- Beleidsdomein ‘Ruimte’ - vanaf p.27

De heer Dunon wenst te weten wat de wijziging voor de verbinteniskredieten voor 232.900 euro onder 
‘III : investeringen in immateriële vaste activa’ juist inhoudt. (p.29)

De voorzitter meldt dat dit opgezocht moet worden en dat daar later een antwoord op zal gegeven 
worden. 

Verder in de vergadering komt mevrouw Eynatten hierop terug met het volgende antwoord:

Er zijn binnen ruimtelijke planning een aantal nieuwe projecten ingeschreven in 2017, maar er was 
ook een verschuiving over de jaren. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Kenniseconomie’ - vanaf p.31

De heer Dunon wenst, analoog met het vorige beleidsdomein, te weten tegenover wat de 210.000 
euro (n.v.d.r. 210.738 euro exact) onder ‘IV de toegestane investeringssubsidies’ precies staan.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verduidelijkt dat deze tabellen de cijfers weergeven over de 
meerjarenplanning. Wanneer gevraagd wordt wat één cijfer precies betekent, is dat een vraag waar 
moeilijk op te antwoorden is. De tabellen brengen een aantal cijfers samen, maar als men deze terug 
uit elkaar wil halen, moet men teruggaan naar de verschillende jaarrekeningen.

De heer Dunon repliceert dat het hier toch gaat over de wijziging voor deze budgetwijziging en hij 
bepaalde gegevens nergens terugvindt.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat het inderdaad gaat over de wijziging voor deze 
budgetwijziging, maar dat die wijzigingen plussen en minnen zijn over verschillende jaren. Bepaalde 
gegevens kunnen dan ook niet in deze tabellen teruggevonden worden.

Verder in de vergadering komt mevrouw Eynatten hierop terug met het volgende antwoord:

Bv. bij de dienst economie was er een verhoging van subsidies voor Europese projecten in 2017 en 
een verhoging van subsidies voor internationaal ondernemerschap en leefomgeving in 2018.

De heer Dunon meldt dat hij op dezelfde pagina onder ‘III. Investeringen in materiële vaste activa’ bij 
‘terreinen en gebouwen’ nog een vraag heeft. Daar staat een bedrag van 155.176 euro, een 
samengesteld bedrag. Hij vindt achteraan een bedrag van 44.884 terug, investeringen in verband met 
de wijnpers en een bedrag van 68.200 in verband met een project in Grimbergen. Maar dan komt men 
er nog niet. Er moeten nog andere sommen zijn. Welke sommen zijn dat dan precies ?

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, legt in het algemeen uit wat deze tabel weergeeft. Deze 
verbinteniskredieten zijn het totaal van de transactiekredieten over de hele meerjarenplanning. De 
wijziging die men in de tabel ziet, gaat over 2017, 2018 en 2019. Hetgeen hier voorligt, is de 3e 
budgetwijziging. De cijfers die men achteraan terugvindt, of de uitleg bij de cijfers in de motivering 
voor de aanpassing van de doelstellingennota, gaan over 2017. Vandaar dat men hier niet de 
volledige verklaring terugvindt voor het kolommetje wijziging. Vandaag lichten we de cijfers toe voor 
2017. 

De heer Dunon gaat ervan uit dat men wel weet wat die andere gegevens zijn.

Mevrouw Eynatten bevestigt dit, maar vermits het over 3 jaren gaat, is dat niet iets waarop ze direct 
een antwoord kan geven. Dit zal ondertussen verder bekeken worden en straks zullen een aantal 
relevante voorbeelden meegeven worden.

Verder in de vergadering komt mevrouw Eynatten hierop terug met het volgende antwoord:

Er was bv. de aanleg van nutsleidingen op de campus in de Wijnpers voor 2017.
 
Mevrouw Janssens vraagt wanneer de wijzigingen in 2018 en 2019, waarnaar nu gerefereerd wordt in 
de algemene tabellen, goedgekeurd worden. Die zitten niet in deze budgetwijziging, maar hebben 
blijkbaar wel repercussies.

Mevrouw Eynatten bevestigt dat daar inderdaad een aantal financiële wijzigingen in zitten, maar dat 
de wettelijke rapporten gevolgd worden voor het budget en de meerjarenplanning. Daarin wordt nu 
2017 gedetailleerd toegelicht. Als er vragen zijn bij andere jaren, zal dit opgezocht worden, maar dat 
zit niet mee in de wettelijke rapporten.

Mevrouw Janssens vraagt of op dit moment de planning van 2018 en 2019 dan goedgekeurd wordt op 
basis van het feit dat dit verschil goedgekeurd wordt? Dus dat daardoor ook automatisch die 
wijzigingen in 2018 en 2019 goedgekeurd worden?

Mevrouw Eynatten repliceert dat, in de huidige regelgeving, tegen 2020 een nieuwe planning mag 
geïmplementeerd worden. Nu wordt wel de meerjarenplanning goedgekeurd, maar enkel het budget 
voor 2017. Het is het budget dat bepalend is. Ook de administratie werkt in haar dagdagelijkse 
werking met een budget. Later, in 2020, zal het de meerjarenplanning zijn die budgetten autoriseert en 
zal er geen apart budget meer zijn. Op dat moment zal ook de rapportering weer een beetje wijzigen. 
Nu zitten 2018 en 2019 in de budgetwijziging, maar er wordt alleen gewerkt op 2017. Wij werken nu 
op het budget van 2017 en het is hiervoor dat de autorisatie qua bedragen wordt gegeven.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Mens’ - vanaf p35

De heer Dunon wenst, analoog met de vorige beleidsdomeinen, te weten wat het bedrag 183.773 
euro onder ‘Investeringen in immateriële vaste activa’ precies is. Onder ‘Roerende goederen’ onder ‘II. 
Investeringen in materiële vaste activa’ zou er een wijziging zijn van 166.989 euro. Ook daar wenst hij 
te weten wat dat juist zou kunnen zijn. (p.37)
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De voorzitter antwoordt dat voorlopig enkel dezelfde verklaring kan gegeven worden als bij het vorige 
punt. 

Verder in de vergadering komt mevrouw Eynatten hierop terug met het volgende antwoord:

De 183.000 euro zijn een verhoging van de middelen bij het PIVO voor hun software, voor zowel 
2017, 2018 als 2019. Het bedrag van net geen 167.000 euro bij ‘Roerende goederen’ is ook een 
verhoging van de algemene middelen op de site van het PIVO, zowel in 2017 als in 2018. 
Dat geeft samen die wijzigingen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Vrije tijd’ - vanaf p.39

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Overig beleid’ - vanaf p.43

De heer Dunon wenst te weten wat het cijfer in ‘investeringen in immateriële vaste activa’ inhoudt. 
Analoog ook wat het bedrag voor roerende goederen, -173.817 euro (een negatief bedrag) zou 
kunnen zijn. Voor andere dingen kan hij het wel terugvinden, bv. iets hoger staat -10.088, daar weet 
hij dat het over de keuken gaat wanneer hij dit achteraan bekijkt. (p.45)

De voorzitter laat weten dat de vragen genoteerd werden en dat deze informatie opgezocht zal 
worden.

Verder in de vergadering komt mevrouw Eynatten hierop terug met het volgende antwoord:

Voor de investeringen in immateriële vaste activa was er, bij de dienst Informatica, de verhoging van 
een aantal budgetten in 2019. Dit is voor onderhoud en upgrades van software toepassingen en voor 
een beheerstool voor de organisatie, een nieuw project dat eventueel wordt opgestart. Die wijzigingen 
zijn een samenvoeging van de verschillende jaren. De vermindering voor roerende goederen van 
173.000 euro was bv. een vermindering van het budget bij de dienst informatica in 2017 voor de 
vervanging van hardware in 2017.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW 3)’ - vanaf 
p.47

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)’ – vanaf p.51.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Lijst van de gewijzigde nominatieve opdrachten (B6)’ - vanaf p.55.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde wenst hier eerst het tweede amendement toe te lichten. De 
regelgeving betreffende de aanbestedingsprocedure is gewijzigd. Men moet hierdoor voor een 
aangepaste procedure kiezen. De aanpassing van de procedure zit in het voorstel van amendement. 
Dit werd zo besproken in de commissie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

- Beleidsdomein ‘Lijst met wijzigingen aan de nominatief toe te kennen subsidies (B8)’ - vanaf p.61.

De heer Dunon merkt op dat voor bepaalde domeinen, meer bepaald heel wat domeinen die 
betrekking hebben op leefmilieu, onder ruimte, veel kleine aanpassingen gebeurd zijn. Hij merkt bv. 
een bedrag op van -454 euro. Hij veronderstelt dat een zeer goede oefening gemaakt werd om dit 
zeer exact te kunnen aanpassen en wenst te weten of er een achterliggende reden is dat men deze 
bedragen op een andere manier heeft willen gaan toewijzen.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde legt uit dat dit vooral te maken heeft met de afrekening en de kosten 
die kunnen gerechtvaardigd worden. Als een aantal kosten voor subsidies niet kunnen 
gerechtvaardigd worden, krijgt men die subsidies niet. Vandaar komen deze wijzigingen.

De heer Dunon vraagt of hij dezelfde uitleg voor alles moet toepassen. Hij ziet bv. ook op p.67, onder 
natuur, groen en bos, een budget dat verhoogd wordt met 6.535 euro. Hij wenst te weten of er een 
uitleg is voor die specifieke verhoging.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat dit een overeenstemming is waarbij meerdere 
aanvaardbare kosten zijn toegestaan. Deze overeenstemming werd binnen het budget en de 
budgettaire ruimte van leefmilieu gerealiseerd.

De heer Dunon vraagt of dit over een natuurpuntstudie gaat.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, bevestigt dit. Bracona gaat al heel lang mee en is een initiatief waarbij 
natuurpunt studies uitvoert in functie van het biodiversiteitsprogramma van de provincie Vlaams-
Brabant. Als een extra studie besteld wordt, kost dat meer en wordt dat op deze manier geregeld.

De heer Dunon vraagt of er zo’n studie besteld is en indien ja, welke studie dat is.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat ze niet vanbuiten kan zeggen welke studie dat is. Het 
gaat over studies die de werking rond al onze koesterburen steeds weer moet stofferen. Dit zijn er een 
130 tal. Ze zegt dat ze dit wil opzoeken.

n.v.d.r.

De budgetverhoging van 6.535 euro heeft niet te maken met een overeenstemming en extra bestelde 
studies. Het is een zuiver administratief - financiële kwestie om het gerelateerd werkvolume 
efficiënter aan te pakken. Tot 31 mei had de provincie een overeenkomst met NP Studie over 
meerdere jaren, lopend van telkens 01/06/x tot 31/05/x+1. Er werd jaarlijks gewerkt met een 
voorschot van 50 % en een afrekening van 50 %. Sinds 01 juni 2017 werd overgestapt naar een 
overeenkomst tot eind 2019, om met kalenderjaren te kunnen werken. Op deze manier kan financieel 
met jaarlijkse voorschotten van 100 % gewerkt worden. Deze overgang maakte dat het voorziene 
budget in 2017 iets te laag uitviel en dat er moest ‘bijgepast’ worden. Dat is op zich geen netto-
verhoging, want het compenseert zich over de jaren heen. Er wordt niet meer werk geleverd en ook 
geen extra studie besteld. Het is gewoon een aanpassing van vorm en looptijd van de overeenkomst. 

De heer Dunon merkt een daling op van 23.060 euro van een nominatieve subsidie aan CVN. Hij 
vraagt of er een specifieke reden is dat dit zo drastisch daalt (p.68).

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat dit te maken heeft met het niet kunnen verrechtvaardigen 
van ingezette mensen.

De heer Dunon uit zijn verwondering dat dit oorspronkelijk voor een veel hoger bedrag begroot werd.

De heer Dunon heeft nog een vraag over een toekenning aan verschillende Diensten Aangepast 
Vervoer (DAV) op p.70, onder wegen. Volgens het reglement gebeurt deze toekenning op basis van 
het aantal inwoners. Hij heeft nagekeken dat dit 0,10 euro per inwoner is. Voor de DAV van 
Grimbergen gaat het over ongeveer 308.000 inwoners en voor de DAV Leuven gaat het over 391.000 
inwoners. Samen gaat het over 700.000 inwoners die bij de DAV’s kunnen betrokken worden. Dit 
betekent dat deze dienst niet het volledige grondgebied bestrijkt. Er zijn immers iets meer dan 
1.100.000 inwoners in Vlaams-Brabant. Grimbergen slaagt erin om 50% te realiseren van haar 
gemeente en Leuven slaagt erin 78% te realiseren. De heer Dunon wil weten hoe dit verder bekeken 
wordt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat we nog niet de hele provincie bereiken. Hij zegt dat dit 
wel één van de ambities van de provincie is. Dat is de reden waarom deze subsidieregeling uitgewerkt 
werd.
Indien een DAV een groter gebied bestrijkt en hierdoor meer mensen kan bedienen, kan ze een 
hogere tussenkomst krijgen. Het is vooral de DAV die bepaalt of ze bepaalde gemeentes bedient of 
niet. Vaak heeft dat te maken met het feit of die gemeente bereid is financieel bij te dragen voor de 
werking van die DAV. De provincie probeert waar mogelijk de nodige stimulansen in te bouwen zodat 
alle gemeentebesturen en alle inwoners gebruik kunnen maken van deze dienst.
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Daarnaast beheert en bemant de provincie sinds vorig jaar de MAV, de centrale waar de mensen naar 
kunnen bellen wanneer zij een mobiliteitsvraag hebben. In de gemeentes waar geen DAV actief is, 
zoeken zij naar alternatieven. Ook mensen die minder mobiel zijn en een mobiliteitsvraag hebben uit 
die gemeenten, worden geholpen, zij het niet via de DAV’s, dan via andere kanalen. Dit kan de minder 
mobiele centrale zijn of privé taxibedrijven of De Lijn als dit enigszins mogelijk is.

De heer Dunon vraagt of voor deze tussenkomsten ook een financiële tussenkomst voorzien wordt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat de provincie ook een tussenkomst voorziet wanneer 
mensen geen gebruik kunnen maken van een DAV en een privé taxibedrijf moet ingeschakeld 
worden. Hij zegt dat dit op een andere lijn staat.

De heer Dunon vraagt of het de bedoeling is dat samenwerkingen met DAV’s gerealiseerd zullen 
worden voor het ganse grondgebied.

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dit. 

De heer Dunon vraagt hoeveel gemeenten van de 65 in Vlaams-Brabant op dit ogenblik reeds 
aangesloten zijn.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat hij dat kan laten weten, maar dat hij dit niet vanbuiten 
weet. 

n.v.d.r. 

Er zijn momenteel samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 38 van de 65 gemeenten/OCMW’s 
binnen onze provincie.

Mevrouw Van de Wiele zegt dat de gemeente Kampenhout aangesloten is bij DAV Grimbergen. Een 
aantal mensen maken van deze dienst gebruik. Kampenhout heeft een bijdrage betaald, waardoor de 
inwoners een korting krijgen bij gebruik van de DAV Grimbergen. Echter, wanneer DAV Grimbergen 
geen ruimte heeft sturen zij die mensen door naar DAV Leuven. Genieten die mensen daar van 
dezelfde korting ?

De heer Dehaene, gedeputeerde zegt dat het altijd gevaarlijk is om uitspraken te doen over een 
concreet geval. Wanneer de MAV (Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer) een mobiliteitsvraag krijgt, 
wordt in eerste instantie altijd een DAV gecontacteerd. De DAV geeft aan of zij al dan niet ruimte heeft 
om die vraag te beantwoorden. Wanneer zij aangeeft dat ze daar niet in slaagt, gaat de MAV op zoek 
naar een alternatief dat financieel ook voldoende interessant is voor de eindgebruiker. Wanneer een 
beroep kan gedaan worden op de DAV’s, is dat financieel gezien het meest voordelig voor de 
eindgebruiker. Belangrijk is vooral dat die mensen een antwoord krijgen op hun mobiliteitsvraag. De 
meerwaarde van de dienstverlening die voorzien wordt bij de provincie, is dat die mensen slechts één 
telefoontje moeten doen om hun vraag te stellen. De provincie zoekt tot er een oplossing is voor deze 
mobiliteitsvraag.

Mevrouw Van de Wiele herhaalt dat door de aansluiting en de bijdragen van de gemeente, de mensen 
van deze gemeente een korting per kilometer krijgen bij de DAV Grimbergen. Bij DAV Leuven kan 
men niet bevestigen dat zij ook die korting mogen geven. Wanneer de gemeente aan DAV 
Grimbergen een bijdrage betaalt en die kunnen de mensen van deze gemeente niet helpen, dan kan 
men zich de vraag stellen waarom die gemeente de bijdrage betaalt. Dit wordt immers gedaan voor de 
inwoners, maar als die inwoners daarbij die korting niet kunnen krijgen, betaalt de gemeente een 
bijdrage voor andere mensen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat de DAV’s een bijdrage vragen van de 
gemeentebesturen voor hun werking. Daar komt de provincie niet tussen. In beide werkingsgebieden 
wordt die bijdrage door verrekend in een korting voor de eindgebruiker.
Hij weet niet hoe het precies zit, maar kan zich inbeelden dat het daar niet anders is. Kampenhout zit 
juist op de grens en zou ook kunnen gebruik maken van de DAV, maar normaal zijn de 
werkingsgebieden van de DAV’s afgebakend en blijven zij in hun werkingsgebieden. Wanneer er een 
rit is van iemand van Kampenhout naar Leuven, is het misschien wel nuttig dat de DAV van Leuven 
ingeschakeld wordt, omdat er dan misschien minder kilometers moeten afgelegd worden. Daar kijkt 
men ook naar. Zeer concreet of die korting dan doorgegeven wordt of niet, weet hij niet, maar dit wil 
hij navragen.
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Mevrouw Van de Wiele meldt dat zij die vraag al lang geleden gesteld hebben maar dat zij tot nu toe 
geen antwoord gekregen hebben. Deze vraag werd gesteld aan de MAV of de DAV Leuven.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat hij dit zal oppikken en haar een antwoord zal bezorgen.

n.v.d.r.

Indien de rit niet wordt uitgevoerd door DAV Grimbergen is er geen korting. Enkel DAV Grimbergen 
voorziet de korting. Kampenhout moet dit rechtstreeks aankaarten met DAV Grimbergen. Eventueel 
kan DAV Grimbergen DAV Leuven financieel compenseren, zodat zij toch een korting kunnen 
aanbieden.
 
Mevrouw Van Laere ziet op p.78 een nieuwe nominatieve subsidie van 14.000 euro aan vzw Cachet 
voor de opstart van de werking in Vlaams-Brabant. Ze wenst te weten welk soort activiteiten die vzw 
doet en of dat palliatieve zorg is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, ontkent dit. Ze zegt dat dit te maken heeft met bijzondere 
jeugdzorg. Het is een werking die al op een aantal plaatsen bestond en waar jongeren uit de 
bijzondere jeugdzorg groepjes vormen, samen met een aantal organisaties. De doelstelling is om 
jongeren uit hun leefwereld te trekken en te proberen er andere dingen mee te doen. De organisaties 
die dit project mee ondersteunen zijn het multifunctioneel centrum Combo en De Wissel.

Mevrouw Van Laere vraagt of ‘Combo’ en ‘De Wissel’ projecten zijn uit respectievelijk Brussel-Halle-
Vilvoorde en Leuven ?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dit. Het project vertrekt vanuit de rand rond Brussel, maar 
de bedoeling is dat ze in de ganse provincie initiatieven kunnen nemen. Voor zichzelf hebben ze een 
startbedrag van vijftigduizend euro vooropgesteld. Ze hebben daar een aantal eigen middelen voor 
gekregen. Het stuk dat hier gefinancierd wordt, is het stuk dat ontbrak om aan die vijftigduizend euro 
te komen.

De heer Dunon zegt dat er, helemaal bovenaan p.72, i.v.m. ruimtelijke projecten, 5.000 euro minder 
toegekend wordt voor investeringssubsidies aan Buur. Er wordt hiervoor als reden aangegeven dat er 
een vermindering is met 5.000 euro in het budget 2014, omwille van een verminderde bijdrage van De 
Lijn. Hij vraagt of hij het juist begrijpt dat De Lijn aan de provincie betaalt, omdat er dan 
doorgeschoven wordt aan Buur. Of is dat te eenvoudig uitgedrukt?
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit en zegt dat dit er ook bij staat. Dit is een project dat 
reeds heel wat jaren loopt, samen met De Lijn en het ontwerpbureau Buur is daarvoor aangeduid. Er 
komt inderdaad 5000 euro vermindering van bij de provincie.

De heer Dunon vraagt wat de reden is dat De Lijn die 5.000 euro niet meer aan de provincie moet 
overmaken.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat dit door de kostprijs en de erelonen van Buur is.

De heer Dunon uit zijn verbazing over de erelonen.

De heer Dunon zegt dat 100.000 euro, die voor De Lijn voorzien waren om werken te doen voor de 
realisatie van een hoogwaardig busstation in Diest doorgeschoven werden naar 2018 (n.v.d.r. door 
onvoorziene kosten voor de verplaatsing van een hoogspanningspost, waarvoor geen afspraken 
werden gemaakt). Nochtans is het belangrijk dat de stationsomgeving in Diest voortgang vindt. 
Onlangs werd daarvan nog een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. De heer Dunon wenst te 
weten hoe de voortgang van de planning is op dit moment en wat de reden is van de vertraging. Hij 
vermoedt dat als De Lijn uitgesteld wordt, dat de rest hoogst waarschijnlijk ook wordt uitgesteld.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dat dit project reeds heel lang bezig is en zegt dat het 
heel hoog op de verlanglijst van de provincie staat. Tot op de dag van vandaag bestaat er een 
discussie niet alleen binnen De Lijn, maar ook tussen De Lijn en de NMBS. Het is spijtig dat het 
bedrag weer doorgeschoven moet worden, want het was voorzien in het budget.
Omdat de kostprijs het hekelpunt was, wilde de provincie de middelen vrijmaken en een bijdrage 
leveren, om zo de problematiek rond de specifieke stationsomgeving in Diest op te lossen, zoals zij 
ook inspanningen doet voor andere stationsomgevingen. Ondanks de oplossing die aangereikt werd, 
namelijk dat budget vrijmaken, blijft de discussie tussen die 2 partijen. Dit is overigens niet het enige 



12

dossier waar, al dan niet met ook het ABVV als betrokken partij, naargelang de specifieke situatie, die 
partners projecten op de lange baan (proberen te) schuiven o.w.v. hun eigen budgettaire redenen.
De provincie blijft dit opvolgen en aandringen, want het is specifiek voor Diest hoognodig. Een paar 
weken geleden is er nog een overleg in Diest geweest.

De heer Dunon zegt dat wanneer hij alles optelt wat betreft plattelandsbeleid, onder Kenniseconomie 
(n.v.d.r. p.73), de oorspronkelijke subsidie 680.283 euro is. Hij merkt dat er ergens nog een nominaal 
toe te kennen restbedrag van 5.000 euro openstaat. Hij vraagt zich af of dit klopt, want hij komt er niet 
helemaal met de wijzigingen zoals ze hier vermeld staan.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat het restbedrag 246 euro is en dat dat wordt 
doorgeschoven naar het volgende jaar. Als er een verschil op zou zitten, zal dat niet gebruikt worden, 
want het is niet toegewezen. 

n.v.d.r.

De optelsom van de huidige nominatieve subsidies voor plattelandsbeleid in 2017, zoals opgenomen 
in het rapport, bedraagt 685.283,39 euro en komt dus exact overeen met het budget dat in 2017 op 
deze post voorzien is.

De heer Dunon merkt op dat heel wat dossiers en projecten doorgeschoven worden, omdat ze niet 
tijdig konden worden gerealiseerd. Zijn er ook onvoldoende of niet tijdig verantwoorde 
plattelandsprojecten binnengelopen?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit niet voorviel. De oproep die nu openstond, was 
voor de omgevingskwaliteit, voor heel de provincie (behalve centrum stad Leuven en alleen de 
donkergroene en lichtgroene gemeentes en platteland). Daarvoor zijn meer dan voldoende projecten 
ingediend. Voor de plattelandsoproep in het Pajottenland vertrekt er nu een oproep, maar die hadden 
bij de vorige oproepen ook meer projecten dan middelen. In het Hageland is de oproep, die nu 
binnenkomt, ongeveer, als ze goedgekeurd wordt, voor de middelen die er staan. Het is dus niet dat 
er te weinig projecten zouden binnen komen.
De nominatims voeren we zelf uit. Maar de middelen voor projecten die via cofinanciering verlopen, 
bv. die via de Europese plattelandsprojecten gaan, worden doorgeschoven naar de VLM en de VLM 
betaalt uit. Dit is administratief omslachtig, maar dat is zo georganiseerd. En de provincie betaalt pas 
aan de VLM wanneer hun middelen op zijn.

De heer Dunon vraagt of dit de verklaring is van het feit dat in de vorige budgetwijzigingen toch nog 
extra middelen voorzien werden, terwijl er nu een heel belangrijke daling is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat aan het stramien niks verandert.

De heer Dunon meent dat hij in de vorige budgetopmaak gezien heeft dat er ergens 90.000 euro extra 
toegekend werd en vraagt of dit kan kloppen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herinnert zich daar niks over.

De heer Dunon vraagt of dit toch even kan nagekeken worden.

n.v.d.r.

Dit werd in het budget nagekeken en voor de nominatieve subsidies in het kader van 
plattelandsontwikkeling werd de voorbije jaren geen extra budget van 90.000€ ingeschreven.

De heer Van den Cruijce merkt i.v.m. plattelandssubsidies op dat bij de oorspronkelijke subsidie staat 
nog een restbedrag van 246.000 euro (n.v.d.r. 246.801 euro exact) beschikbaar is, maar dat men nog 
niet goed weet wat men daarmee zal doen. Bij de wijziging weet men dit nog steeds niet goed. Hij 
vraagt zich af of men daar ooit een doel mee gehad heeft (p.73).

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde zegt dat dit moet beschouwd worden als een soort rollend fonds. 
Men schrijft een basissubsidie in die moet meegaan voor de hele projectcyclus. Die cyclus overstijgt 
het budgetjaar, maar ook de legislatuur. Tot en met 2020 moet dat budget eigenlijk vooruitschuivend 
ervoor zorgen dat die cofinancieringen tot op het einde van de declaratieperiode van het huidig 
Europees plattelandsprogramma kunnen blijven dienen. Dat is ook zo bij de Interreg projecten. 
Daarom maakt dit zo’n sprongen en schuift men grote bedragen vooruit.
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De heer Van den Cruijce vraagt of het dan kan zijn dat er volgend jaar (afgerond) 250.000 euro meer 
zal uitgegeven worden dan dit jaar of dat dit niet de bedoeling is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit wellicht niet het geval zal zijn. Waarschijnlijk gaat 
dat weer doorgeschoven worden naar het volgend jaar. Men moet zien dat men zijn middelen niet 
allemaal in het begin op doet, want dan heeft men op het einde van zijn programmaperiode niet 
voldoende middelen. 

De heer Van den Cruijce vindt dit een rare manier van werken.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat de Europese projectmiddelen haaks staan op hoe wij als 
provinciebestuur budgetteren. Dat is ook zo voor de Interreg projecten. Dat matcht daar niet goed 
mee.

De heer Van den Cruijce merkt op dat de bevoegdheid jeugd weggaat bij de provincie. Hij ziet een 
aantal nominatieve subsidies waarvan hij niet goed begrijpt wat het uiteindelijke doel is.
Als de provincie een bepaald beleid heeft, zou dat beter in een subsidiereglement gegoten worden. Hij 
ziet soms subsidies die losstaan van een algemeen jeugdbeleid. Hij begrijpt niet goed waarvoor 
nominatieve subsidies gebruikt kunnen worden in het kader van een jeugdbeleid. Het lijkt een beetje 
op het subsidiëren van iets tof wat men gezien heeft. Dit kan niet de bedoeling zijn van een 
jeugdbeleid op provinciaal niveau, zeker niet als we dat gaan overdragen naar de Vlaamse 
gemeenschap die enkel ons structureel beleid kan overnemen op termijn. Dat zijn dan een beetje ‘one 
shots’ geweest.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, merkt op dat de heer Van den Cruijce verwijst naar het project van 
Warnings, waarbij een medefinanciering gegeven wordt voor de uitvoering van een origineel, Vlaams-
Brabants, al ontwikkeld compositiestuk door Johan Sluys. Dit project is de provincie tegengekomen in 
het kader van de Sociaal-Culturele Activiteiten Projecten (SCAP’s) en de Sociaal-Culturele Activiteiten 
Werking (SCAW’s). Sinds een aantal jaren is dat een gedeelde bevoegdheid cultuur en jeugd. Binnen 
die pot van middelen was er onvoldoende budget om het project Warnings mee op te nemen. De 
provincie wil dat initiatief toch honoreren, omdat het perfect in de SCAP en SCAW werking past. Ze 
heeft niet de bedoeling gehad iets nieuws te willen initiëren of iets prettigs, dat goed staat, te willen 
honoreren. Het is een project dat helemaal past in de regelgeving zoals ze voorligt, alleen waren de 
middelen daar niet meer beschikbaar. Dit is ook een eenmalig iets, dat niet moet gecontinueerd 
worden door de Vlaamse overheid, hoewel de Vlaamse overheid hopelijk oog zal hebben voor alles 
wat te maken heeft met streekgebonden jeugd en cultuur.

De heer Van den Cruijce vraagt of hij dit moet zien zoals de vraag die vroeger al gesteld werd in het 
kader van de sport. Daar zijn enorm veel nominale subsidies, omdat ons sportbeleid en 
sportreglement opgeheven is en men niet meer de moeite wil nemen om dat opnieuw, voor die korte 
tijd, op te bouwen. De zaken die al een tijdje bij de provincie ondersteuning krijgen, heeft de provincie 
nominatief opgenomen. In dat geval begrijpt hij het begrip nominatieve subsidie goed, maar hij weet 
niet of dat daarmee vergelijkbaar is.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het niks te maken heeft met de uitkanteling, maar met 
de fondsen die beschikbaar zijn voor SCAP en SCAW. Die waren onvoldoende, maar de provincie 
wilde dit project toch honoreren en heeft dat dus nominatief willen doen. Het is een eenmalig iets en 
het zal de laatste keer zijn dat we dit kunnen doen. De SCAP’s en SCAW’s, de werking daarrond en 
de medefinancieringen, zullen verdwijnen met de uitkanteling van het betrokken personeel en van de 
betrokken bevoegdheid vanaf 1 januari 2018. Het is in die context dat dit gesitueerd moet worden.

De heer Van den Cruijce ziet dat in de 600.000 euro plattelandssubsidie een subsidie voor de Merode 
is voorzien. Hij kent de werking een beetje en weet dat die ook veel culturele activiteiten organiseren. 
Hij vraagt zich af hoe het zit met dat subsidiebedrag, waar wij waarschijnlijk een stuk in participeren en 
ook de gemeenten die daarbij betrokken zijn. Is dat ergens getagd ? Kan dat ook gebruikt worden 
voor culturele projecten in die Merodegemeenten of kan dat fonds enkel gebruikt worden voor 
plattelands- of landschapsontwikkeling ? Is het bepaald waaraan dat geld moet besteed worden?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat plattelandswerking een horizontale werking is. Dat maakt 
haar zo uniek, omdat men naar een gebied kijkt en zorgt dat de leefbaarheid van dat gebied in stand 
blijft, ongeacht over welke sectoren het gaat.
Voor de Merode is gevraagd aan de 9 gemeenten en de 3 provincies om het toekomstig beheer over 
te nemen en de dynamiek verder te ontwikkelen, omdat de VLM een aantal investeringswerken 
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gedaan heeft. Elke provincie en elke gemeente heeft een aantal middelen ingelegd, die algemeen 
gebruikt worden. Deze middelen worden vooreerst gebruikt voor het onderhoud om te vermijden dat 
de vele investeringen die daar gebeurd zijn met de eigen huisstijl van de Merode, zouden verloren 
gaan door een versnipperd beheer of een te weinig intensief onderhoud. Ten tweede worden deze 
middelen gebruikt voor het verder ontwikkelen van de dynamieken die er zijn en die op verschillende 
vlakken zitten. Voor het puur cultureel erfgoed gedeelte is er een aparte Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoed Dienst (IOED) opgemaakt, waar de gemeentes in samenzitten en waarvoor zij ook 
afzonderlijk middelen van Vlaanderen krijgen.
Daarnaast is een strategisch project van Vlaanderen goedgekeurd, waardoor er een coördinator en 
werkingsmiddelen zijn. Het budget waarover het toekomstig Merodegebied kan beschikken, bestaat 
dus uit verschillende lagen en wordt samengelegd in een zeer lokale verankerde vzw, waarin al die 
middelen en het beheer eigenlijk heel paritair opgevolgd worden.

De heer Van den Cruijce vraagt of die 25.000 euro van de provincie vrij kan besteed worden in die 
grote pot en of dat ook aan culturele evenementen besteed kan worden, zonder dat hier decretale 
problemen zijn.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat daarover in dat gebied en door de plaatselijke groep 
moet beslist worden en dat die middelen breed kunnen ingezet worden.

Mevrouw Janssens meldt dat haar vraag net werd beantwoord dankzij de heer Van den Cruijce.

De heer Dunon merkt op (p.74, wat betreft werkgelegenheid) dat er een mindering voorzien is van 
23.000 euro voor een nominatieve subsidie aan Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) 
Vlaams-Brabant vzw en andere provinciale actoren, voor het in de markt zetten van 
arbeidsmarktprojecten, zoals bruggenbouwers voor de logistieke arbeidsmarkt, en een brugproject 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de zorgsector. De hoofdreden is dat het ERSV niet meer 
bestaat en dat die middelen dus worden weggenomen, maar dit is niet vermeld. Er staat gewoon dat 
het budget verminderd wordt met 23.000 euro. Uiteraard wordt niet het volledige bedrag ingehouden, 
er werd iets meer toegekend aan de andere actoren. Arktos krijgt 7.000 euro extra en er wordt ook 
5.000 euro aan het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Vlaams-Brabant toegekend. De 
directeur van het RTC Vlaams-Brabant is hier eens een uitleg komen doen. De werking waarmee hij 
toen bezig was, leek erg belangrijk. Het is ook een Vlaams initiatief dat in alle Vlaamse provincies 
plaatsvindt. Wat gebeurt er met het overige geld ? Wordt er nu meer steun aan het RTC toegekend, 
want dat zou misschien niet verkeerd zijn?

De heer Florquin, gedeputeerde, merkt op dat dit verschillende vragen zijn.
Ten eerste wordt het budget inderdaad verlaagd met 23.000 euro. Dat betekent niet dat er geen 
initiatieven meer zullen genomen worden inzake aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Integendeel, hier 
zal nog meer op ingezet worden dan reeds gedaan wordt. Deze middelen komen terug naar de pot 
binnen de werking van werkgelegenheid en economie en men zal bekijken welke initiatieven verder 
kunnen genomen worden.
De toelagen aan ERSV werden inderdaad uit de subsidieregeling gehaald. Arktos krijgt nu 17.000 
euro toegezegd, waar initieel maar een bedrag voorzien was van 10.000 euro. Met de aanpassing 
komt daar nu 7.000 euro bij. 5.000 euro werden toegekend aan RTC om initiatieven te nemen wat 
betreft de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Er kunnen nog meer initiatieven genomen worden 
betreffende het RTC, als zij ook vragende partij zijn. Er is echter een hervorming geweest binnen het 
RTC zelf. Hierdoor werd de subsidie deze keer beperkt tot 5000 euro.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat (op p.81 intergemeentelijk woonbeleid) een 
subsidie voorzien was voor woningdelen die helemaal wegvalt. Het betreft een subsidie van 156.000 
euro (n.v.d.r. 156.665 euro exact) en het volledige budget wordt geschrapt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit is om de eenvoudige reden dat er geen nieuwe 
aanvraag gedaan werd. Er werden twee oproepen gedaan tot woningdelen. In totaal zijn er nu een 17-
tal projecten die opgevolgd worden en die een bedrag gekregen hebben. Oorspronkelijk was voorzien 
om nog een derde oproep te doen, maar er werd voor gekozen om dat niet te doen. Omdat men van 
mening is dat voldoende lessen kunnen getrokken worden uit de 17 projecten die momenteel in 
begeleiding zijn.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of dat bedrag ergens anders bij ingeschreven wordt, 
niet in zijn geheel misschien maar in stukken. Kan er een voorbeeld gegeven worden van waar dit 
ingeschreven werd?
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De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat men onder andere middelen heeft vrijgemaakt voor de 
bouwblok renovatie, de twee proefprojecten die nu al lopende zijn: één in Tienen en één in Halle, dat 
deze week gestart is. Daar worden personeel en middelen ingezet voor het bereiken van 
kansengroepen, om de woningen energiezuiniger en kwalitatiever te maken. Dat is één van de 
beleidsdomeinen waar we extra middelen voor vrij maken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat er (op p.82) nog geen begunstigde was 
ingeschreven voor de nominatieve subsidie van 100.000 euro voor de Noord-Zuid-projecten. Nu is dat 
wel het geval. Zij wenst een beetje meer uitleg daarover.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het steeds om dezelfde begunstigde gaat, maar dat deze 
subsidie nu is toegewezen in het kader van het project ‘Jenga Maarifa’ in Zuid-Kivu in Congo. De 
situatie is daar van die aard dat ook de context in ogenschouw moet genomen worden en dat heel 
goed afgewogen moet worden wanneer er wel en niet wordt geïnvesteerd en toegekend. De volgende 
schijf is nu toegekend aan Artsen Zonder Vakantie, omdat het project in die mate was geëvolueerd dat 
het legitiem was.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of dat het project is waarvan ze gelezen heeft dat 
gedeputeerde Roefs daarnaartoe is geweest.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, bevestigt dat zij daarnaartoe zijn gegaan in augustus, ook om de 
stand van zaken met eigen ogen te kunnen aanschouwen.
Op dat ogenblik hadden de eerste studenten de verschillende modules doorlopen. Dit vormt de 
essentie van het project Jenga Maarifa (in het Swahili betekent dit kennis delen): het idee is om lokaal 
technici op te leiden, om met het aanbelande medisch materiaal, aan de slag kunnen gaan. Vaak is 
het immers zo dat er enerzijds opgeleide verpleegkundigen en dokters zijn en anderzijds ook 
geïmporteerd medisch materiaal, maar dat noch de dokters, noch anderen met dat medisch materiaal 
aan de slag kunnen gaan. Vandaar dat samen met Artsen Zonder Vakantie beslist werd mensen 
lokaal te gaan opleiden om die machinerie aan de praat te krijgen, zodat de dokters en 
verpleegkundigen er iets aan hebben.
Ter plekke kon geconstateerd worden dat het lokaal project een zeer grote meerwaarde heeft. Een 
hele schare studenten is al afgestudeerd. Zij hebben ook een ziekenhuis uitgerust met zonnepanelen, 
want zover gaat het ook. De grote nood is immers voortdurend elektriciteit te hebben in Zuid-Kivu. De 
zon schijnt daar voldoende zodat men zelfvoorzienend zou kunnen zijn, mits men natuurlijk over 
zonnepanelen beschikt. Dat is daar nu ook gebeurd. Op termijn zal ook dit renderen.
Vandaar dat inderdaad eind augustus een bezoek aan het project gebracht werd, tijdens een low-
budget reis, om te weten te komen of het nu een maat is voor iets of voor niets. We kunnen 
concluderen dat het zeker een maat is voor iets.
Er zal binnenkort in het UZ magazine van Gasthuisberg een artikel verschijnen, omdat in dit kader ook 
een soort van gouden standaard ontwikkeld werd, aan de hand waarvan ziekenhuizen in de toekomst 
kunnen weten welke materialen ze wel en welke materialen ze liever niet opsturen naar het Zuiden. 
Het heeft immers geen zin om het Zuiden en Congo te gaan bezoedelen met materiaal dat hier 
afgedankt is.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of dit dan een eerste evaluatie ter plaatse was.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat evaluatie een groot woord is en dat het eerder een 
monitoring is. Het is een stuk een aanschouwing geweest van hoe het daar verloopt en tegelijkertijd 
werd aan de eerste lichting studenten een getuigschrift gegeven. Het was dus een dubbel doel: 
monitoren, echt voelen op het terrein van wat er reeds is en daarnaast de studenten, die al die 
modules doorlopen hebben, hun diploma overhandigen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat zij de rest via een schriftelijke vraag zal bijstellen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, wenst hier het eerste amendement toe te lichten, alvorens verder 
te gaan. In de commissie werd toegelicht dat er een technisch amendement was, omdat in de 
budgetwijziging een nominatieve subsidie van 475.000 euro staat vanuit wonen aan Vlabinvest. Dat 
moet een investeringsbudget zijn. In dit amendement aan de raad wordt voorgesteld om dat technisch 
juist te stellen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of dit gaat over de nominatieve subsidie aan ‘Friends of 
the Palestinian Circus school’. Ze merkt op dat dit gehalveerd is en vraagt of daar een reden voor is.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde legt uit dat het project met minder middelen gerealiseerd werd en dat 
daarom niet het volledige bedrag is toegekend. Ze kondigt aan dat op 21 november een toonmoment 
zal zijn in De Factorij in Zaventem, waar het resultaat van de uitwisseling tussen de Palestijnse 
circusschool en de circusdocenten vanuit Vlaams-Brabant en de rand van Brussel aan het publiek zal 
worden voorgesteld. Er zal ook een stukje circus mee gemoeid zijn. Iedereen die het wil horen, is 
hartelijk welkom op die avond.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat de rest van haar vraag beantwoord is.

De heer Dunon wenst terug te komen op regionale economie (p.75), waar een nieuwe nominatieve 
subsidie voorzien is. Dit is een investeringssubsidie voor ‘Den Diepen Boomgaard’ (DDB) van 
Grimbergen. Met het project wil DDB de erfgoedwaarde van de 17de-eeuwse hoeve herstellen. De 
renovatie moet er ook voor zorgen dat de medewerkers en de vrijwilligers een aangepaste 
werkomgeving krijgen. Men wil ook extra tewerkstelling, kans op ontmoeting en ervaringsgericht 
onderwijs en groei realiseren. De heer Dunon vraagt of het hier gaat over regionale economie, erfgoed 
of tewerkstelling.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit een combinatie is van een aantal dingen waarbij 
mensen zelf aan de slag gaan, zowel in herstel als uitbouw. In Grimbergen werd de streekwinkel al 
gesloten, dus het is goed dat dit er nog is.

De heer Dunon vraagt of zeer specifiek die 68.200 euro worden ingeschreven om de hoeve te 
herstellen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dit en legt uit dat het een plaats is waar de mensen uit 
arbeidszorg de kans krijgen om nieuwe dingen te doen, zoals het telen van gewassen, bakken en nog 
meer. Er was een structureel probleem met dit gebouw.

De heer Dunon zegt dat men spreekt over de erfgoedwaarde van deze 17de-eeuwse hoeve. Hij twijfelt 
er echter aan in hoeverre dat deze een grote erfgoedwaarde heeft. Hij is het gebouw gaan bezichtigen 
en dit blijkt een overdekt bijgebouw te zijn, dat allesbehalve als erfgoed kan bekeken worden. Hij stelt 
zich daar vragen bij.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het niet onder de rubriek erfgoed zit, maar bij de 
doelstelling van het project, nl extra tewerkstelling, kans op ontmoeting, ervaringsgericht onderwijs en 
groei en dat men tegelijk de hoeve verder wil installeren.

De heer Dunon vraagt waar die 68.200 euro specifiek voor dienen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit voor de combinatie en het geheel is.

De heer Dunon vindt dat de uitleg dan anders had moeten geformuleerd worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat mensen van de regio, die het project kennen, er zich iets 
bij kunnen voorstellen. De uitleg is misschien niet accuraat, als je het niet kent.

De heer Dunon benadrukt dat het voor een stuk over de hoeve en het gebouw gaat en vraagt wie de 
eigenaar ervan is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, denkt dat dit een erfpacht is van de werking aan de vzw.

De heer Dunon vraagt van wie die vzw is.

Mevrouw Sneyers verduidelijkt dat een gedeelte van de som gebruikt zal worden voor het herstel van 
de hoeve, waarvan een groot stuk van de 17e eeuw is en restauratiewaardig. Er worden mensen via 
maatwerk tewerkgesteld, vooral patiënten en cliënten van de Sint-Alexius kliniek van Grimbergen. Zij 
doorlopen daar een heel traject en kunnen later ingeschakeld worden in de reguliere economie. Het 
gaat vooral om biogroenten die daar gekweekt worden. Men kan er groentenpakketten bestellen en 
meer. Een gedeelte van de som zal gebruikt worden om in de oude hoeve, naast restauratie, ook een 
soort cafetaria te maken waar de klanten, die om biogroenten komen, ook iets kunnen verbruiken. Ze 
willen hun activiteit een beetje diversifiëren.

De heer Dunon vraagt of het dus niet specifiek over het gebouw gaat.
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Mevrouw Sneyers zegt dat dit wel het geval is en dat er in dat gebouw zal gewerkt en onder andere 
een verbruiksruimte geïnstalleerd worden.

De heer Dunon begrijpt dat er grote herstellingswerken gaan gebeuren en vraagt wie de eigenaar is.

Mevrouw Sneyers vermoedt dat dit de vzw is.

De heer Dunon vraagt of men weet dat de vzw afhangt van de Broeders van Liefde.

Mevrouw Sneyers bevestigt en vraagt of dit een probleem is.

De heer Dunon legt uit dat wanneer men gaat kijken wie De Broeders van Liefde zijn en hoeveel vzw’s 
en middelen zij hebben men zich hierbij vragen kan stellen. Het gaat hier immers niet over de werking 
op zichzelf, maar over de herstelling van de hoeve. Men kent dus middelen toe aan een organisatie 
die zelf middelen heeft.

Mevrouw Sneyers zegt dat het doel is dat het daar gevestigde bedrijf op een deftige manier zijn werk 
kan doen. Enerzijds moeten de cliënten die daar komen om iets te leren een mooi plekje hebben om 
hun boterhammen op te eten, anderzijds moet men de klanten die daar komen ook een beetje in de 
watten leggen om het bedrijf wat te laten floreren. Ze vraagt of het dan ter zake doet wie de eigenaar 
van het gebouw is, aangezien het erom gaat dat de activiteit kan plaats vinden.

De heer Dunon vraagt of er een reden is voor de schrapping van de nominatieve subsidies voor de 
internationalisering. (p.76)

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat hij enkel kan bedenken dat er geen begunstigde voor was 
of dat er geen aanvraag voor is binnen gekomen en dat er ook geen verwacht wordt. Hierdoor kan dat 
bedrag geschrapt worden als nominatieve subsidie.

De heer Dunon vraagt uitleg bij een subsidie aan Bekaf vzw Aarschot voor investeringen in het 
gebouw van de kinderwerking (p.80 onder Welzijn) en of dit onder welzijn valt.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde legt uit dat dit een werking van vrijwilligers is, die al jarenlang 
onthaalpunt zijn voor een speelplein. Het is een plaats met speeltuigen en een cafetaria, waar de 
mensen gratis naartoe kunnen met hun kinderen. De staat ervan is erbarmelijk. De raadpleging van 
‘Kind en Gezin’, die nu elders in de stad doorgaat, wil naar daar verhuizen om daar ook een Huis van 
het kind te organiseren en een peuterspeelpleinwerking uit te werken. De bedoeling is dat, op een 
ontspannen manier, alle kinderen van alle rang en stand elkaar daar kunnen ontmoeten zonder een 
stempel te hebben. Vanuit de werking van huizen van het kind is er geopteerd om daar verder in te 
investeren. Zij werden reeds eerder vanuit de welzijnsdienst ondersteund en er werden al een paar 
heel mooie werkingen gerealiseerd t.o.v. andere provincies. Verschillende partners (de vrijwilligers, de 
stad en in dit geval de provincie) willen hier nu een soort van voorbeeldlocatie creëren waar getoond 
wordt hoe mensen en jonge ouders elkaar op een ontspannen, aangename manier, kunnen 
ontmoeten met hun kinderen. Wat daar zal gebeuren is heel basic. De investering zelf zal veel groter 
zijn, dit is een fractie daarvan.

De heer Dunon vraagt in hoeverre dat de stad Aarschot erbij betrokken is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de stad Aarschot het Huis van het kind wil 
honoreren. Zij zullen hun aandeel hebben in de werking en het beheer van de raadpleging van ‘Kind 
en Preventie’ en in de werking van ‘Huis van het kind’.

De heer Dunon vraagt of dat betekent dat zij ook financieel gaan bijdragen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vermoedt van wel, maar adviseert dit aan de schepen van de stad 
Aarschot te vragen.
 
De heer Dunon vraagt wat herstelacademie betekent (p.82, bij gezondheidspromotie en 
ziektepreventie).

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de herstelacademie een soort vormingsaanbod biedt 
rond diverse thema’s bij psychisch herstel. Een aantal cursussen die zij organiseren, staan niet alleen 
open voor de patiënten, maar ook voor familieleden, naasten en iedereen die betrokken is bij de 
patiënt. De bedoeling is dat zij a.d.h.v. die cursus mensen terug zin doen krijgen in het leven. Dat is 
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een beetje het verhaal achter de herstelacademie. Er zijn er twee. Het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Ahasverus werkt vooral richting gezondheidspromotie in het kader van de 
geestelijke gezondheidszorg. Wat vzw De Hulster betreft, is dit gelijklopend, maar zij richt zich vooral 
op mensen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt en ook nood hebben aan psychisch herstel.

De heer Dunon vraagt wat het project PONDO (Perinataal ondersteuningsnetwerk voor 
druggebruikende ouders) is en waarom de nominatieve subsidie hiervoor aan het MSOC (Medisch 
Sociaal Opvangcentrum) wordt geschrapt (p.83).

De heer Florquin, gedeputeerde, zegt dat dit, zoals het project eronder, een project was met de 
bedoeling om kwetsbare zwangeren toe te leiden naar het bestaande perinatale aanbod. Het project is 
niet kunnen opstarten. We hadden initieel een toelage vanuit de provincie voorzien, maar de 
organisatie heeft laten weten dat zij het niet kunnen organiseren. Daarom wordt de toelage geschrapt.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

• De voorzitter gaat over naar de bespreking van de Motivering voor de aanpassing van de 
doelstellingennota p.89

De heer Dunon ziet dat, bij algemene financiering, de uitgaven voor kapitaalsaflossingen met 61.000 
euro en de intresten met 73.000 euro gestegen zijn en vraagt wat de reden hiervoor is (p.92).

Mevrouw Eynatten geeft een technische uitleg hierover. In 2009 werden een aantal leningen herzien. 
Op dat moment heeft de bank de rentevoet vastgelegd in hun systemen voor de resterende looptijd. 
Dat betekent dat zij op 10 april, de datum dat er normaal gezien nog een renteherziening zou zijn, hun 
leningen herberekenen. De periode tussen 1 januari en 10 april rekenen zij dan niet mee voor de 
terugbetaling van het kapitaal. Hierdoor kunnen de aflossingen een beetje verschillen en dat kan dan 
niet op voorhand geweten zijn. In de totaliteit wordt het wel goedkoper voor de provincie, omdat meer 
kapitaal afbetaald wordt. Vandaar de verhoging van 61.000 euro. De verhoging van de intresten is een 
beetje het omgekeerde. Het softwareprogramma om de leningen van de provincie op te volgen, heeft 
ook rekening gehouden met die renteherziening, waardoor te weinig intresten werden ingeschreven. 
Er is echter geen renteherziening, de rente is gebleven op hetzelfde niveau.

Mevrouw Van Laere zegt dat ze de werking van alle diensten en instellingen die in het provinciehuis 
zitten en van de provincie zelf niet goed begrijpt. Ze heeft daar onlangs ook een schriftelijke vraag 
over gesteld. Op p.125 ziet zij dat een subsidieontvangst van de vzw Toerisme ingeschreven wordt 
voor de loonkost van een medewerker bij de dienst toerisme. Zij begrijpt daaruit dat de vzw toerisme 
een subsidie krijgt van de provincie en dat daarmee het loon betaald wordt van een medewerker van 
de dienst toerisme van de provincie. Zij vraagt zich af waarom de provincie dat loon niet betaalt, als 
een medewerker van de dienst toerisme nodig is, i.p.v. dat er eerst subsidie aan de vzw Toerisme 
gegeven wordt (p125).

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat hier een algemeen principe zichtbaar wordt, omdat het 
een vzw betreft. Dit principe geldt ook binnen bv. de dienst Europa die geen aparte vzw is. Wanneer 
projecten worden goedgekeurd, waarin een loonsubsidie zit, worden extra medewerkers aangeworven 
door de provincie voor die periode. Vanuit de dienst, of in dit geval vanuit de vzw, worden dan de 
middelen voor het betalen van de lonen van die medewerker op het budget personeel ingeschreven. 
Deze subsidie komt dikwijls uit externe projecten.

Mevrouw Van Laere vraagt of dit een medewerker is van de dienst toerisme of van de vzw Toerisme.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit een medewerker van de dienst is. Middelen 
worden gegenereerd uit externe projecten door de vzw. De provincie geeft toestemming om iemand 
bijkomend aan te werven om die taak te doen, maar dan moeten de middelen die daarvoor 
gegenereerd zijn wel op het personeelsbudget komen. Omgekeerd moet dan vaak aan de externe, 
waar de subsidie van gekregen wordt, bewezen worden dat deze loonkosten gedragen werden. Dit 
gebeurt ook tussen de diensten intern.

Mevrouw Van Laere vraagt of de vzw externe subsidie krijgt.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat in subsidies voor grote projecten, zoals van Toerisme 
Vlaanderen bv., een stuk voor personeel zit en een stuk voor materiaal, bv. voor de aankoop van 
bordjes. Wanneer iemand aangeworven wordt voor dit project, wordt het gedeelte subsidie dat 
binnenkomt, doorgegeven aan de personeelsdienst om daar dat personeelslid mee te financieren.
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Mevrouw Van Laere vraagt of er een bepaalde reden is waarom de vzw die subsidie moet aanvragen 
en niet de dienst. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de reden hiervoor is dat dit een subsidie voor de 
werking is. Zeker bij toerisme is het zo dat de werking in de vzw zit. Decretaal moet men een vzw zijn 
als provinciaal toeristische organisatie (PTO). Dit is een geëigend systeem en de werking wordt op die 
manier georganiseerd. Ook los van de vzw, bij economie of ruimte, is dit zo, wanneer bv. bij de 
strategische projecten van Vlaanderen toegekend worden.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt verder uit dat dit is om duidelijk de lijnen te trekken van wat 
de personeelskost is over de hele organisatie. Dit is niet alleen zo bij toerisme, maar dit is zichtbaar in 
het budget hier, omdat het over een vzw gaat. Deze transacties gebeuren ook onderling in de 
budgetten tussen de verschillende diensten, maar omdat het hier een vzw is, wordt dat hier specifiek 
vernoemd. Indien dit niet gedaan wordt, zou de betrokken dienst of de vzw die middelen een 2de maal 
kunnen uitgeven. Dan zou de personeelsdienst ook middelen moeten vrijmaken voor dat betrokken 
personeelslid. 

De heer Dunon merkt op dat bij geïntegreerd facilitair beheer een kleinere uitgave wordt gedaan in het 
algemene investeringsbudget voor projecten van 600.000 euro (p.95). Wanneer hij kijkt bij de 
investeringsenveloppe over beleid, komt hij niet aan die 600.000. Hij wenst te weten over welke 
specifieke investeringen het gaat.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat dit een doorschuiven is naar de volgende jaren. Hier 
werd op de commissie ook over gesproken. Dit gaat over onder andere de zonnewering en de 
renovatie van de koelcellen voor de klimaatregeling in huis.

De heer Dunon vraagt of dit uitkomt op die 600.000 euro.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt en zegt dat daar volgend jaar nog extra middelen voor 
nodig zijn.

De heer Dunon merkt op dat er een groot bedrag minder ingeschreven en doorgeschoven wordt naar 
de volgende jaren, wat betreft waterlopen (p.98). Hij stelt echter vast dat er dit jaar een achterstand 
opgelopen werd wat betreft het ruimen van waterlopen en vraagt zich af of daar geen inhaalbeweging 
zou kunnen gebeuren op de een of andere manier.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat er een vertraging is geweest in het Demerbekken. Dat 
had voor deels te maken met personeelsbezetting en de griffier volgt dat op de voet op. Momenteel 
wordt systematisch per bekken de derde categorie bij ingetekend, dat wil zeggen dat er meer 
gespecifieerd wordt. Tijdens de winter die nu komt en die nu in aanbesteding is gegaan, zal er een 
ruimer pakket concretere opdrachten zijn voor de firma’s die de ruimingswerken gaan doen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter gaat over naar de bespreking van amendement 100/1 van voorstel nr.100.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 100/1 van voorstel nr. 100 ter stemming voor.
Amendement nr. 100/1 van voorstel nr. 100 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 59 
stemmen voor, 0 tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over naar de bespreking van amendement 100/2 van voorstel nr.100.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 100/2 van voorstel nr. 100 ter stemming voor.
Amendement nr. 100/2 van voorstel nr. 100 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 60 
stemmen voor, 0 tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over naar de stemming van voorstel nr. 100 in zijn geheel en vraagt of iemand er 
een artikel of hoofdstuk apart wenst uit te nemen.

Er wordt niet gevraagd een artikel of hoofdstuk apart te stemmen.

De voorzitter legt het geamendeerd voorstel nr. 100 ter stemming voor.
Geamendeerd voorstel nr. 100 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, 0 
tegenstemmen en 28 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 101.
Vervanging bij afwezigheid van de financieel beheerder.
Dit voorstel werd op 24 oktober 2017 behandeld door het bureau.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde legt uit dat zowel de griffier als de financieel beheerder dienen 
vervangen te worden in geval van afwezigheid. Eén van de vervangers van de financieel beheerder 
heeft ontslag genomen en deze persoon dient vervangen te worden. Het voorstel is om de huidige 
medewerkster als tweede vervanger laten optreden. Er is ook nog een kleine naamswijziging binnen 
de dienst, nl. ‘begrotingen en financieel advies’ wordt dienst ‘budget en betalingen’.

De voorzitter stelt vervangster mevrouw Jasmien Gozin voor aan de raadsleden.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter stelt voor om niet te stemmen over artikel 1
Dit artikel is zonder voorwerp. Het gaat over de vervanging van de griffier. Dit is eerder al geregeld en 
hierover heeft de provincieraad zich dus al uitgesproken. Hij stelt voor om meteen te stemmen over 
artikel 2.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 101 ter geheime stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 101 wordt bij geheime stemming aangenomen met 58 stemmen voor, 0 
tegenstemmen en 6 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus worden Francis Baeck, adjunct-provincieontvanger, en Jasmien Gozin, diensthoofd budget en 
betalingen, aangesteld als waarnemer van de financieel beheerder.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 102.
Wijzigen terminologie vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Monumentenwacht 
Vlaanderen.
Dit voorstel werd op 17 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er een aantal bevoegdheden uitkantelen, o.a. cultuur. Er 
wordt echter verwezen naar de gedeputeerde en de bevoegdheid voor cultuur. Gezien die 
bevoegdheid er niet meer zal zijn, wordt voorgesteld om de terminologie aan te passen naar de 
gedeputeerde bevoegd voor erfgoed, waaronder monumentenwacht valt. Hetzelfde geldt voor de 
plaatsvervangers en de verwijzingen naar de personeelsleden die afgevaardigd worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 102 ter stemming voor.
Voorstel nr. 102 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. 103.
Verlenging subsidiereglement voor fietssnelwegen.
Dit voorstel werd op 17 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.
Op 17 oktober 2017 werd amendement 103/1 ingediend door de heer Roel Anciaux, namens de 
raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit het regelement is dat in het begin van de legislatuur 
werd aangenomen en waar door de provincie 100% subsidie voorzien werd voor de aanleg van de 
fietssnelwegen. Dit is 60% ten laste van provincie. 40% kan terug gerecupereerd worden van de 
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Vlaamse overheid. De 100% staat voor de subsidie die de gemeentebesturen kunnen krijgen voor het 
aanleggen van de fietssnelwegen. Dit reglement werd goedgekeurd tot eind 2017, vooral met de 
bedoeling om de gemeentebesturen aan te moedigen om snel werk te maken van de realisatie van 
die fietssnelwegen. Op Vlaams niveau is er nu een initiatief lopende van de Vlaamse regering en de 
betrokken minister, om de subsidieregeling te herwerken en het percentage vanuit de Vlaamse 
overheid bij te stellen. Het initiatief is nog niet definitief goedgekeurd. Eerder dan een nieuw reglement 
te maken, dat misschien moet aangepast worden na de goedkeuring op Vlaams niveau, wordt er de 
voorkeur aan gegeven om het huidige reglement te verlengen. Het oorspronkelijke voorstel was 6 
maanden, omdat vermoed wordt dat er binnen de 6 maanden duidelijkheid zal zijn vanuit de Vlaamse 
regering. In de commissie is voorgesteld om er een jaar van te maken. Het is niet de bedoeling om te 
wachten tot het jaar voorbij is, maar om, van zodra er duidelijkheid is op Vlaams niveau, werk te 
maken van het nieuwe reglement en dit reglement af te stemmen op de beslissing op Vlaams niveau.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter gaat over naar de bespreking van amendement 103/1 van voorstel nr.103.

De heer Anciaux sluit zich aan bij de heer Dehaene en legt uit dat het gaat over een verlenging van de 
termijn. In de commissie was iedereen daarmee akkoord. Het betreft een verlenging met 12 maanden 
i.p.v. met 6 maanden.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 103/1 van voorstel nr. 103 ter stemming voor.
Amendement nr. 103/1 van voorstel nr. 103 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 
65 stemmen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt het geamendeerd voorstel nr. 103 ter stemming voor.
Geamendeerd voorstel nr. 103 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 
stemmen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 104.
VERA – statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 24 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het gaat over een statutenwijziging. De aanleiding was een 
vraag van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, om ook gebruik te kunnen maken van de 
dienstverlening van VERA. Om dit mogelijk te maken, wordt voorgesteld de statuten uit te breiden tot 
die rechtspersonen zonder winstoogmerk, die activiteiten ontplooien in de provincie Vlaams-Brabant 
en waarvan de werkzaamheden voor meer dan 50% worden gefinancierd door de overheid en/of 
waarvan de raad van bestuur voor meer dan de helft bestaat uit leden, die ook afkomstig zijn uit of die 
vertegenwoordigend werken voor overheidsinstanties. Dat is de essentie van de statutenwijziging.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 104 ter stemming voor.
Voorstel nr. 104 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 kennisgeving nr. 105.
Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: aktename budget 2018.
Deze kennisgeving werd op 24 oktober 2017 behandeld door het bureau.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat er niet veel aan toegevoegd kan worden. In de 
meerjarenplanning konden zij voor 2018 gaan tot 75.000 euro. Ze dienen een budget in van ongeveer 
42.000 euro (n.v.d.r. 42.596,20 euro exact). Zij voorzien geen investeringsuitgaven. De documenten 
zijn vrij gedetailleerd toegevoegd.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst terug te komen op de aankoop van de tapijten. Al 
enkele keren werd door haar in het bureau de opmerking gemaakt dat een aankoop van 8000 euro bij 
investeringen thuishoort. De provincie is immers niet verplicht om investeringsuitgaven toe te dekken. 
Als dat bij exploitatie staat, moet dat wel gebeuren. Het valt haar bovendien op dat de aankoop van 
tapijten om de 3 jaar gebeurt. In de rekening van 2012 staat er een aankoop van afgerond 6500 euro, 
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in de rekening van 2015 staat een aankoop van 8950 euro en in het budget van 2018 komt ook weer 
een bedrag van 9000 euro terug. Zij stelt zich de vraag of er elke 3 jaar nieuwe tapijten moeten 
komen, omdat dit is een behoorlijk bedrag is. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat de discussie over de aanrekenplaats, of het nu exploitatie 
of investering moet zijn, al meermaals gehouden werd, wanneer het gaat over dat soort roerende 
goederen. Men stoot daar op een formele handleiding waarin dit niet duidelijk vermeld is. Op het 
bureau werd gezegd dat nogmaals via de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP) gesignaleerd zal 
worden dat het modelformulier, dat gebruikt moet worden, meer duidelijkheid hierover zou moeten 
brengen.
Verder volgen de medewerkers van de provincie deze dossiers in detail op. Wanneer 
geloofsgemeenschappen dergelijke goederen aankopen, de factuur binnenbrengen en de algehele 
toelating voor het budget niet overschrijden, is er altijd een opportuniteitsafweging. Hetzelfde 
probleem stelt zich bovendien met de drukwerken en kaarsen, waarbij men de vraag kan stellen of die 
elk jaar opnieuw nodig zijn en hoeveel. Een andere vergelijkbare vraag is of er een tweede beamer 
nodig is. Waarschijnlijk zit men daar ergens op de grens. De gedeputeerde vertrouwt er echter op dat 
de medewerker ervoor zorgt dat de dingen binnen de perken blijven, door preventief met de mensen 
aan tafel te gaan. Sommige mensen vinden dit nog te veel. Maar het betreft hier een opdracht van de 
Vlaamse overheid die de provincie zo goed mogelijk probeert in te vullen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat ze ook al meermaals op het bureau heeft aangehaald 
dat de basis van dit alles de goedgekeurde meerjarenplanning is. Eens die goedgekeurd is, zit de 
provincie daaraan vast. Dat neemt echter niet weg dat bv. Al Ihsaan voor het drukwerk voor de 
vieringen 2.100 euro besteedt, terwijl dat voor Beraat slechts 300 euro is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat de medewerker er op het bureau op heeft gewezen dat 
men soms voor zijn budget kopieert uit wat men vorig jaar heeft ingediend. Hij wijst er telkens op dat, 
wanneer de facturen groter blijken dan het ingediende budget, men een realistischer budget moet 
indienen. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat het over 2 gelijkaardige zaken gaat. Er zijn, volgens 
de uitleg achteraan, ongeveer 1500 gelovigen, zowel in de ene als in de andere geloofsgemeenschap. 
Als er op dat drukwerk dan zoveel verschil is, is dat iets waar men zich vragen bij kan en mag stellen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt zich ook een vraag bij de ‘huur en gebruiksgoederen’ die 
jaarlijks altijd ongeveer 36.000 euro geweest zijn en nu gehalveerd worden naar ongeveer 18.000 
euro. Als uitleg wordt er gegeven dat men een nieuwe huurovereenkomst heeft na het verkrijgen van 
een erfpachtcontract en dat men hierdoor een betere prijs heeft. Zij wenst hier meer uitleg bij.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat degene die de erfpacht krijgt, een vzw is, die verhuurt 
aan deze organisatie. Het grootste deel van de kosten blijft nu in de vzw zitten, wat voordelig is voor 
het gedeelte dat de provincie moet uitbetalen. Er zal ook een gedeelte van de kosten bij de stad 
Leuven blijven, maar daar heeft de provincie geen inzage in of opmerkingen over.

De voorzitter benadrukt dat deze uitleg ook op het bureau gegeven is.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat ze de tapijten misschien meer kunnen 
onderhouden, want daarvoor wordt nooit een bedrag ingeschreven, misschien kunnen die dan langer 
meegaan.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat ze de opmerkingen zullen toevoegen aan de 
kennisgeving.

De heer Dunon merkt op hoe opvallend het steeds is dat er zo lage inkomsten zijn wat betreft 
inzamelingen. In dit budget komt men aan 2.692 euro, wat een klein beetje hoger is dan vroeger. In de 
motivatienota die toegevoegd is en die onderdeel uitmaakt van deze begroting, staat dat het gaat over 
1.500 personen van groot Leuven die betrokken worden bij deze groep Al Ihsaan. Het gaat over 
Leuven, Herent, Aarschot, Bertem, Boutersem en Holsbeek. Wanneer we de 2692 euro, waarvan we 
veronderstellen dat die gaan binnenkomen volgend jaar, delen door 1500 personen, komen we maar 
aan 1,8 euro per persoon die per jaar ingezameld wordt. Dat geeft een beetje te denken.
Er blijken nochtans veel activiteiten te worden ontplooid, die toegevoegd werden om te bewijzen dat 
men ernstig bezig is. De heer Dunon vraagt zich af hoe deze activiteiten gefinancierd zijn. Bestaat 
daarvoor een aparte financiële administratie? Wanneer men toch een overzicht geeft van de soort 
activiteiten in detail, kan men misschien iets meer toelichten zodat de provincie een idee kan krijgen 
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over welke werkingen er uiteindelijk zijn. Ofwel hebben die hier niets mee te maken en moeten die 
hier dan ook niet instaan.
Hij stelt zich ook de vraag hoeveel moslims er zijn in groot Leuven als er maar 1.500 bereikt worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het de baseline vraag is in welke mate de 
provincieraad meer kan en moet in detail gaan om te weten of deze werkingen een erkenning zouden 
moeten krijgen of niet. Dat valt volledig buiten de opdracht van de provincie. Deze vraag moet gesteld 
worden aan de bevoegde minister die daar zeer actief mee bezig is. De provincie doet hier wat haar 
opdracht is en dat is dit als kennisgeving voorleggen aan de raad. De nota die toegevoegd is over de 
werking, geeft een indicatie. De andere vragen moeten op een andere plek gesteld worden.

De heer Laeremans wenst te verklaren, aangezien er niet over gestemd wordt, dat zij, zowel 
kennisgeving 106 als 107, niet goedkeuren.

De heer Van der Van den Cruijce wijst erop dat het de taak is van gedeputeerde Swinnen, om te 
melden dat het geen gemakkelijke of logische opdracht is voor de provincies. Hij vraagt of 
gedeputeerde Swinnen daarover al gevraagd heeft aan de minister of dit niet anders georganiseerd 
kan worden, zodat de provincies deze taak ofwel zinvoller kunnen invullen, ofwel niet meer hoeven in 
te vullen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat zij de minister daarover heeft aangesproken op het 
moment dat met een beperkte groep de uitkanteling van de bevoegdheden naar Vlaanderen vanuit de 
provincies voorbereid werd. Zij heeft toen aan de minister gevraagd of dit niet een zeer 
persoonsgebonden materie is die best kan overgeheveld worden naar Vlaanderen. De minister heeft 
daarop gezegd dat zij dit niet van plan was. Voor de verdere toepassing daarvan is er wel regelmatig 
contact tussen de verschillende provincies om te wijzen op problemen die zich stellen bij de uitvoering 
van deze opdracht. De basisvraag werd reeds een aantal jaren terug gesteld aan de minister zelf.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 105 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 105.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 106.
Islamitische gemeenschap Beraat te Diest: aktename budget 2018.
Deze kennisgeving werd op 24 oktober 2017 behandeld door het bureau.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst een opmerking te maken over de aankoop van een 
geluidsinstallatie die na 5 jaar afgeschreven is, waarna een nieuwe gekocht wordt. Het is niet omdat 
het afgeschreven is, dat men een nieuwe moet kopen. Boekhoudkundig klopt dit bovendien niet, want 
het staat niet als investering ingeschreven. Om de 5 jaar een geluidsinstallatie kopen van 3.500 euro, 
is bovendien niet weinig. 
Ze leest ook in het verslag dat taallessen georganiseerd worden in het Frans, Nederlands, Engels en 
Turks. Ook blijkt dat de geloofsgemeenschap in haar werking en in haar contacten met de gelovigen 
en met derden de Nederlandse taal gebruikt. Anderzijds leest men dat de imam Nederlands voor 
anderstaligen volgt. Zij vraagt zich af hoe lang die man hier al is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat ze zal vragen aan de medewerker van de provincie 
om het curriculum op te vragen. Zelf weet ze dit niet.

n.v.d.r.

De imam is ongeveer 2,5 jaar in België. 

De heer Smout benadrukt dat het de gewoonte is in de moskee regelmatig een andere imam vanuit 
Turkije te laten komen en men dan telkens moet herbeginnen en herfinancieren.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat dit de praktijk is.

De heer Dunon merkt op dat de omzet i.v.m. inzamelingen ook hier aan de lage kant is, hoewel ze 
hoger is dan voor Leuven. Het gaat hier over 3.628 euro. In Diest zijn meer personen die naar de 
eredienst gaan dan in groot Leuven, namelijk 1550. Wanneer dat gedeeld wordt, is dat 2,3 euro per 
persoon aan inzameling.
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In het jaarverslag van 2017 en de toelichtingsnota, die een onderdeel uitmaakt van het jaarverslag, 
worden veel socio-culturele activiteiten aangehaald. Hij stelt zich de vraag waar hij die terugvindt in de 
begroting. Bovendien vraagt hij zich af in hoeverre die activiteiten nog een religieus karakter hebben.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat ze deze opmerkingen zullen noteren.

De voorzitter merkt op dat deze opmerkingen genoteerd zullen worden en dat men de opmerkingen 
mag maken die men wenst te maken. Hij wil echter herinneren aan de opdracht van de provincieraad 
i.v.m. dit soort van dossiers, namelijk nagaan of de ingediende budgetten beantwoorden aan de 
afspraak in het meerjarenplan. Voor de rest mag men daarbij de bedenkingen maken die men wenst.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 106 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 106.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 107.
Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven: aktename budget 2018.
Deze kennisgeving werd op 24 oktober 2017 behandeld door het bureau.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat het bedrag in de tabellen onder ‘ander onderhoud 
van materiaal van de eredienst’ vroeger steeds over bedragen van kleiner dan 100 euro ging en dat 
daar nu ineens 1.200 euro wordt voorzien. Ze wenst te weten waarover dit gaat.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat men dit aan de medewerker zal vragen en zal laten 
toevoegen in het verslag.

n.v.d.r.

In de toelichting bij het budget wordt uitgelegd dat zowel in 2017 als in 2018 op deze post 1200 euro 
voorzien wordt voor het grondig reinigen van de tapijten door een droogkuis. De kost werd gespreid 
over 2 jaren.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat een deel van de 500 euro die bij verzekeringen 
staat, specifiek voor burgerlijke aansprakelijkheid is. Dit deel van die 500 euro moet naar een andere 
post die daar speciaal voor is voorzien.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dit te zullen meenemen in de opmerkingen.

De heer Dunon stelt vast dat deze geloofsgemeenschap 250 personen bereikt. De exploitatie-
ontvangsten zijn in dit geval 3.025 euro, wat neerkomt op 12,1 euro per persoon per jaar. Hij merkt 
tevens op dat er sprake is van een omvorming naar een vzw, nl vzw orthodoxe parochie Leuven. Hij 
wenst te weten wat die vzw hier doet. Hij vindt dat de beschreven activiteiten weinig te maken hebben 
met religie.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 107 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 107.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 108.
Advies begroting 2018 van de Instelling voor morele dienstverlening Vlaams-Brabant.
Dit voorstel werd op 24 oktober 2017 behandeld door het bureau.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat het hier over belangrijkere bedragen gaat. Men vraagt 
namelijk een tussenkomst van de provincie van 1.277.000 euro (n.v.d.r. 1.277.254 euro exact) in de 
gewone begroting en 90.000 euro (n.v.d.r. 90.700 euro exact) in de buitengewone begroting. Er is 
voorgesteld om dit gunstig te adviseren.

De heer Dunon merkt op dat deze morele dienstverlening enorm veel activiteiten doet, waarvoor ze 3 
personen in dienst hebben. Hun eigen ontvangsten zijn nihil. Hij stelt de vraag hoe het komt dat 
zoveel activiteiten georganiseerd worden, welk soort activiteiten dat zijn en of dat allemaal gratis moet 
gebeuren.
Hij stelt ook vast dat voor representatiekosten 10.883 euro wordt uitgegeven, een redelijk bedrag. 
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Voor beurzen en evenementen is dat 480.000 euro (n.v.d.r. 480.768 euro exact). Hij merkt op dat dit 
een belangrijke activiteit moet zijn, wanneer er zoveel aan uitgegeven wordt.
Verder merkt hij op dat, onder code 26001, ‘artistiek patrimonium, kunstwerken’, 10.000 euro 
gevraagd worden voor de aankoop van bepaalde kunstwerken. Hij vraagt of het logisch is dat dit in de 
begroting van een morele dienstverlening zit.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de opmerkingen genoteerd zullen worden. Ze wijst er 
echter op dat een aantal jaren geleden op een kritische manier naar de activiteiten gekeken werd, een 
aantal posten geschrapt werden en er geen positief advies vanuit de raad werd voorgelegd. Dat werd 
jarenlang meegesleept. De bedragen t.e.m. 2016 die moesten betaald worden, werden nu vereffend, 
zodat nu met een propere lei kan begonnen worden. Er is echter gebleken uit de voorbije jaren dat het 
niet aan de provincie is om bepaalde posten te schrappen en zelf te beslissen of die bij de erkende 
activiteit horen of niet.

De heer Dunon oppert dat de provincie een zeker protest kan laten horen als men met bepaalde 
zaken niet akkoord is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herhaalt dat de opmerkingen genoteerd worden, maar merkt op dat 
af te wachten is in welke mate die enig effect zullen hebben. Dit werd een aantal jaren grondig gedaan  
en daar is geen gevolg aan gegeven.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 108 ter stemming voor.
Voorstel nr. 108 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 20 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 109.
Opstarten gunningsprocedure i.v.m. raamovereenkomst voor licenties, uitbreidingen, aanpassingen en 
onderhoud van de Documentum-omgeving van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring 
wijze van gunnen en bestek.
Dit voorstel werd op 24 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het gaat over het opzetten van een gunningsprocedure 
voor een raamovereenkomst m.b.t. het softwareprogramma voor de Documentum-omgeving. Het gaat 
met name over gunningen op vlak van licenties, uitbreidingen, aanpassingen en onderhoud van die 
Documentum omgeving. In de raadscommissie werd uitgelegd dat Documentum de software is 
waarmee de provincie aan haar documentenbeheer werkt. Dit wordt gebruikt voor de 
deputatiedossiers, de bouwberoepen, de omgevingsvergunningen, de subsidies, de 
overheidsopdrachten, de gasboetes, etc.

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 63 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 110.
Inhuren ICT profielen via raamcontract Vlaamse Overheid – Principe.
Dit voorstel werd op 24 oktober 2017 behandeld door de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat vaak flexibel moet kunnen ingespeeld worden op noden 
die zich plots stellen binnen ICT, bv. naar aanleiding van een ziekte of dringende ingreep op vlak van 
een programma. Men moet dan snel beroep kunnen doen op experten. In dit voorstel vraagt men 
akkoord te gaan met het aansluiten bij de opdrachtencentrale ‘Technische Ondersteuning door ICT 
profielen’, om van deze centrale flexibel personeel te kunnen inhuren en inzetten.

Mevrouw Van de Wiele vraagt waarom de provincie geen beroep doet op de dienstverlening van (It-
punt van) VERA.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de dienstverlening van VERA en de opdrachtencentrale 
van de Vlaamse Gemeenschap niet dezelfde is. VERA doet kosten-delende dienstverlening, en is 
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geen databank van personeel, waaruit snel iemand kan ingehuurd worden als er zich een probleem 
stelt. De opdrachtencentrale daarentegen, is een pool van deskundigen die flexibel kunnen ingezet 
worden. 
Ze benadrukt dat er, onlangs, door het wegvallen van een SAP-programmeur, dringend iemand nodig 
was die gespecialiseerd was in deze materie. De markt opgaan, kost dan veel geld. Om, in zo’n geval, 
op een goedkope, efficiënte en effectieve manier, gespecialiseerde medewerkers aan te trekken, 
wordt voorgesteld om aan te sluiten bij een bestaande opdrachtencentrale, namelijk de 
opdrachtencentrale, waarmee Vlaanderen reeds een raamovereenkomst heeft.

Mevrouw Van de Wiele meent dat VERA eveneens personeel aanbood dat ingezet kon worden door 
o.a. gemeentebesturen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat dat voor een stuk zo is. VERA doet een kosten-delende 
dienstverlening op vlak van wat courant is. Hier gaat het echter over heel specifieke profielen die plots 
nodig zijn en flexibel moeten kunnen ingeschakeld worden. Die noden dekt VERA op dit moment nog 
niet.

Mevrouw Janssens vraagt of de dienst informatica in de toekomst terug eigen personeel zal werven 
met deze expertise. Aangezien nu pas van deze mogelijkheid, die reeds dateert van 2014, gebruik 
gemaakt wordt, zal er effectief een acuut personeelsprobleem zijn bij de betreffende dienst. Ze wenst 
te weten hoe de provincie de toekomst van de dienst informatica ziet en vraagt of er terug 
gespecialiseerd personeel zal aangeworven worden. 

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het uitgangspunt is dat de dienst informatica deze 
specialisten zelf in huis heeft. Door akkoord te gaan met dit voorstel, kan echter geput worden uit een 
pool deskundigen, wanneer acute noden zich stellen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 110 ter stemming voor.
Voorstel nr. 110 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 111.
Opdrachthoudende vereniging Riobra: buitengewone algemene vergadering van 24 november 2017, 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 26 oktober 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter overloopt kort de agenda van deze buitengewone algemene vergadering. 

De heer Smout vraagt naar de stand van zaken van de aanleg van de gescheiden rioleringsstelsels. 
Hij wenst te weten hoeveel procent van de rioleringen reeds ontdubbeld zijn en hoeveel procent reeds 
effectief werkzaam is in een gescheiden behandeling. Oorspronkelijk was dit allemaal voor 2012 
ingepland. Hij vraagt of deze stand van zaken nu kan gegeven worden of dat dit op een ander 
moment zal worden toegelicht.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dergelijke vragen op de commissie infrastructuur 
behandeld worden. Wanneer men meer info wenst, kunnen medewerkers van Riobra een toelichting 
komen geven op de betreffende commissie infrastructuur. Hier kan dan de gehele werking bevraagd 
worden. 

De heer Dunon leest dat er voor 2018 een besparing kan gerealiseerd worden van 800.000 euro op 
het rechtstreeks aangerekende personeel. Dit zou komen door de integratie van de uni-disciplinaire 
rioleringscel binnen de multidisciplinaire activiteiten in Vlaams-Brabant. Hij vraagt of de afgevaardigde 
van de provincie in Riobra hierover meer toelichting kan geven.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat ook deze vraag best gesteld wordt op de commissie 
infrastructuur, waar de medewerkers vanuit Riobra bevraagd kunnen worden over de reële werking.

De heer Dunon antwoordt dat nu een mandaat gegeven wordt aan de vertegenwoordiger om deze 
begroting goed te keuren. Aangezien dit voor binnenkort is, lijkt het hem logisch dat een beetje uitleg 
over die begroting kan gegeven worden. Hij vraagt zich bovendien af hoe het komt dat Riobra zulke 
hoge inkomsten realiseert. 
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De heer Van den Cruijce is niet akkoord om dergelijke vragen pas in een volgende 
commissievergadering te behandelen. Het mandaat wordt immers nu aan de vertegenwoordiger 
gegeven. Hij meent dat het de bedoeling is dat die vraag gesteld wordt aan de provinciale 
vertegenwoordiger in die organisatie en niet aan de personeelsleden of directie van die organisatie 
zelf.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat in dit geval de heer Dekeyser het meest actief is in 
Riobra. Hij zou over de dagelijkse werking inderdaad meer info hebben kunnen geven, maar hij is 
momenteel verontschuldigd.

De heer Dunon stelt vast dat mevrouw Vandebroeck wordt afgevaardigd. Aangezien zij wel aanwezig 
is, kan zij misschien een toelichting geven.
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat Riobra haar inkomsten voornamelijk uit de 
kapitaalsubsidie haalt en stelt dat er meer intensief kan geïnvesteerd worden door een interne 
reorganisatie. Het eindresultaat is een positief resultaat van meer dan een miljoen euro dat opnieuw 
zal geïnvesteerd worden in de werking van Riobra. Op basis van deze toegestuurde documenten 
wordt aan de afgevaardigde toestemming gegeven in te stemmen met de punten op de algemene 
vergadering. Ze stelt dat, wanneer er werkingsvragen zijn, daarvoor best de afgesproken procedure 
wordt gebruikt. 

De heer Dunon stelt dat hij toch een zekere uitleg van Anita van De Broeck had verwacht.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 111 ter stemming voor.
Voorstel nr. 111 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 44 stemmen voor, 6 tegenstemmen 
en 14 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 112.
Interleuven igs. - Bijzondere algemene vergadering op 29 november 2017.
Dit voorstel werd op 26 oktober 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter stelt de agenda van de Bijzondere algemene vergadering voor.

De heer Dunon heeft in het budget gelezen, dat men spreekt over een afbouw van de schulden naar 
2018. Echter, voor de komende jaren, spreekt men over een solvabiliteitsgraad die mogelijk een 
aandachtspunt blijft. Er wordt zelfs gesproken dat er eventueel een daling zou zijn van het eigen 
vermogen, wat verlies betekent in de toekomst. Wat betreft de leningslast, wordt gesproken over een 
herfinanciering van een bestaande lening op middellange termijn. Hij wenst te weten over welk krediet 
het hier gaat en hoe het zit met de waarborgregeling van de provincie, aangezien ook de solvabiliteit 
in het zicht komt. Er zijn heel wat gedetailleerde tabellen toegevoegd over de schuldgraad van 
Interleuven, een overzicht van alle leningslasten. Hij vraagt zich af of het wel verantwoord is om een 
herfinanciering van leningen te doen. In die tabellen staan leningen met 4 pijltjes op, waarvan hij niet 
weet wat die betekenen. Hij vraagt zich af of het over die leningen gaat. Hij vraagt of de 
vertegenwoordiger van de provincie bij Interleuven, de heer Boogaerts, bijkomende uitleg kan geven.

De heer Boogaerts zegt dat Interleuven al jaren een beleid voert om zo zuinig mogelijk te werken. Dit 
komt doordat ze, een flink aantal jaren geleden, toen de nieuwe directeur aantrad, in behoorlijk slechte 
papieren zat. De oorzaak hiervan was een heel hoge graad van investeringen, waaronder voor het 
Wetenschapspark en heel wat woningen. Hierdoor was er een groot financieel tekort. Veel van die 
leningen dateren uit die tijd en worden nu geherfinancierd omdat de rente nu veel lager is dan toen.

De heer Dunon vraagt of er nog zoveel leningen zijn met hoge intresten. In elk geval is de vaststelling, 
in het overzicht van 2017, budget 2018, dat 47,3% van de thesaurie middelen naar 
kapitaalsaflossingen en intrestaflossingen gaan. Dat is een hoog bedrag. 
Er is nog een herfinanciering geweest in 2013. Een bedrag van 8.000.000 euro is een samenraapsel 
van heel veel kleine kredieten die moesten geherfinancierd worden. De eerste jaren gebeurden zelfs 
geen kapitaalaflossingen. Men is nu in het laatste jaar dat van die 8.000.000 euro nog niets werd 
afgelost. Hij stelt dat dit vanaf 2018 wel zou moeten. Het is echter één van die bedragen waar die 
pijltjes naast staan, dus het zou kunnen dat die lening nog eens geherfinancierd wordt. In elk geval 
moeten er nagedacht worden over de waarborgsituatie en de solvabiliteit.
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De heer De Clercq licht toe dat Interleuven zeer dynamisch te werk gaat. Ze zijn voortdurend bezig 
met het ontwikkelen van nieuwe projecten op het vlak van bedrijventerreinen. Voor het realiseren van 
deze terreinen moeten vaak delen gekocht, gehouden en verkocht worden. Dat is een zeer dynamisch 
gegeven met een lange lijst van oude overgebleven leningen van vaak overgebleven fragmenten. Het 
is een continu gegeven en een continue zorg. De raad van bestuur krijgt steeds verslag van deze 
manier van werken. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 112 ter stemming voor.
Voorstel nr. 112 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 20 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 113.
Ecowerf igs. - Bijzondere algemene vergadering op 22 november 2017.
Dit voorstel werd op 26 oktober 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter overloopt kort de agenda van de bijzonder algemene vergadering van Ecowerf.
 
De heer Dunon heeft in het verslag van de algemene vergadering van 21 juni gelezen over de 
wederzijdse toetreding tot Intradura, de afsplitsing van afval van Haviland. Hij had graag bijkomende 
uitleg over deze wederzijdse toetreding van deze twee afvalbedrijven.

De heer Boogaerts legt uit dat Intradura afval laat verwerken door Ecowerf. Als Intradura lid is van 
Ecowerf en Ecowerf lid van Intradura, dan dient geen btw te worden betaald op deze dienstverlening. 

De heer Dunon leest in datzelfde verslag dat de algemene vergadering met eenparigheid van 
stemmen beslist om de provinciale bijdrage op te vragen aan de provincie, conform artikel 15.2 van de 
statuten. In het verslag zit geen aanwezigheidslijst. Hij vraagt bijgevolg of de provinciale 
vertegenwoordigers aanwezig waren op die vergadering en wat hun stemgedrag was. In andere 
intercommunales onthouden de provinciale vertegenwoordigers zich immers wanneer een analoge 
werkingstoelage wordt gevraagd.

De heer Florquin zegt dat hij vandaag niet kan antwoorden op de vraag of de vertegenwoordigers 
aanwezig waren, aangezien er geen namen in het verslag staan. Hij stelt dat deze bijdrage voor de 
intercommunales niet meer voorzien is in het budget. De provincie kan en mag deze bijdrage dan ook 
niet betalen. Een discussie daaromtrent zal toekomstgericht wel gevoerd worden in het kader van het 
al dan niet uittreden van de provincies uit de intercommunale in 2018. Desondanks de goedkeuring 
die in dat verslag staat, zal de provincie deze toelage nu niet betalen.

De heer Dunon merkt op dat de provinciale vertegenwoordiger van Ecowerf aanwezig is op de 
provincieraad en vraagt of deze een woordje uitleg kan geven. Hij denkt dat dit de heer De Clercq is.

n.v.d.r.

Op de aanwezigheidslijst van de vorige algemene vergadering wordt uitdrukkelijk vermeld dat de heer 
De Clercq de beslissingen heeft goedgekeurd m.u.v. de provinciale werkingsbijdrage.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 113 ter stemming voor.
Voorstel nr. 113 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 20 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over naar enkele mededelingen betreffende de raadscommissie financiën 

Gedeputeerde Swinnen meldt dat alle documenten betreffende deze commissie reeds onderweg zijn met 
de post. Zij zegt dat de commissies zullen plaats vinden op 21, 22 en 28 november, zoals in de agenda 
staat.
 
De voorzitter zegt dat wat de planning van de raadscommissies financiën betreft, een correctiemail 
gestuurd worden, zodat iedereen de juiste data en uren kent.
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De voorzitter gaat over tot besloten zitting voor de bespreking van voorstel nr. 114

(…)

De voorzitter heropent de openbare zitting

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 5 en 12 december 2017, waar 
ook de budgetbespreking zal gestart worden. Hij deelt mee dat de vergaderkalender voor 2018 
beschikbaar is op de deelsite van de raadsleden.

De voorzitter sluit de vergadering om 17:10 uur.


