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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
 

 provincieraad van 19 juni 2018 

 
 
Voorzitterschap van de heer Chris Taes 
 
 
De vergadering wordt om 14.05 uur geopend 
 
 
Verontschuldigingen 
De heer Fréderic Pétit; de heer Philippe Thiéry, mevrouw Katleen D'Haese, mevrouw Hilde Kaspers, de 
heer Johan de Haes, provincieraadsleden. 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
Mededelingen 
 
Schriftelijke vragen 
 
 
De voorzitter deelt mee dat op 8 juni 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
de heer Dunon van 1 juni 2018 met betrekking tot het 'jaarboek 2017' en de 'Wegwijs 2018'. 
 

 
Indiening van de verslagen 
 
De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 47 t.e.m. 49, de kennisgeving nr. 50, de voorstellen nr. 51 
t.e.m. 75, de kennisgeving nr. 76 en de voorstellen nrs. 77 en 78 bij hem werden ingediend. Op 14 juni 
2018 werd voorstel nr. 79 ingediend door de N-VA-fractie en toegevoegd aan de agenda van de 
provincieraad van 19 juni 2018. 
 
 
Notulen 
 
De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 29 mei 2018 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet. 
 
 
Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 
 
De heer Laeremans diende op 17 juni 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de sterke 
bevolkingstoename in de provincie Vlaams-Brabant. 
 
In de regionale pers van 15 juni las hij dat Statbel, het statistiekbureau van de overheid, becijferde dat 
deze 0,5 % bedraagt. Dit betekent 1 138.000 inwoners of 8640 meer dan in 2016. De laatste 25 jaar 
zijn er 200.000 inwoners bijgekomen en het tempo is de laatste 8 jaar nog toegenomen. Er zijn nu al 
541 inwoners/km
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Dat geeft een steeds grotere druk op de woningmarkt, steeds meer verkeer, steeds hogere kosten 
voor de OCMW’s en integratiekosten. 
 
Graag wil hij van de deputatie weten: 
1) of zij meer gedetailleerde cijfers heeft gekregen van Statbel, namelijk per arrondissement of zelfs 
per gemeente, en zo ja, of deze beschikbaar gemaakt kunnen worden; 
2) of de deputatie dat geen verontrustende evolutie vindt; 
3) of zij aan de hogere overheid heeft gevraagd om de immigratiekranen wat meer dicht te draaien of 
aan gemeenten de mogelijkheid te geven om de toestroom te beperken. 
 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat er binnen de provincie een cel ‘data en analyse’ bestaat 
die een aantal evoluties opvolgt. Zo is er bijvoorbeeld de website ‘Provincie in cijfers’ waar 
gedetailleerde info te vinden is. Wat de vraag over Statbel betreft: deze cijfers staan online en zijn vrij 
te raadplegen. Het gaat zowel over arrondissementen als gemeenten. Naast het steunpunt zijn er ook 
de eerder gemaakte dossiers, waarvan één dossier heel relevant is: de wisselwerking Vlaams-Brabant 
– Brussel. Dit dateert van enkele jaren geleden, maar de analyses zijn nog zeer actueel. Als we kijken 
naar het aantal inwoners in de provincie, komt er op vier jaar tijd een echte stad bij, iets dat de 
deputatie uiteraard ook opmerkt. Het is ook niet verwonderlijk: Vlaams-Brabant is een kruispunt van 
vele werelden, en dat is voelbaar. Mensen willen heel graag hier in Vlaams-Brabant komen wonen, 
leven en werken, en dat geeft druk op de woningmarkt. Het is niet voor niets dat Vlabinvest is 
opgericht, dat men zoekt naar kleinschalige woningen, verdichting enz. De uitdagingen voor Halle-
Vilvoorde zijn daarvoor gekend, en vanuit ruimtelijke planning wordt daar ook effectief aandacht aan 
besteed. De mobiliteit is eveneens gekend, maar dat probleem moet op Vlaams niveau aangepakt 
worden. Het blijft hoe dan ook positief dat mensen hier willen zijn. Wat de immigratie betreft: de cijfers 
tonen aan dat er 90,3 % Belgen in deze provincie wonen. 6,6 % betreft mensen van Europese landen, 
een stuk hoger dan de rest van Vlaanderen. Er zijn 3% niet-Europese inwoners, en dat is het 
percentage van het gewest. Specifiek hier zijn de expats: er zijn veel inwoners met een andere 
nationaliteit omwille van de aanwezigheid van Brussel als Europese hoofdstad, maar ook van het 
kenniscentrum Leuven, IMEC, enz. Er is nu ook een apart expatpunt in Leuven om specifieke 
aandacht aan deze groepen te geven. Kijkt men naar de aangroei, dan ziet men dat daar maar 1% 
door de natuurlijke aangroei (geboortes en minder sterfte) komt. De andere inwoners komen uit 
verhuisbewegingen. Het typisch profiel in de studie wijst naar jonge middenklassegezinnen met 
kinderen uit Brussel. De nieuwe inwoners zijn maar voor 2 % internationaal (dus van buiten België), 
want er is tevens de verhuisbeweging van en naar Vlaanderen. Deze houdt zichzelf bijna in stand. Het 
gaat vooral om aangroei uit Brussel, minder naar Brussel. Weegt dat nu ook op armoede, integratie, 
…? In deze provincie is dat vrij beperkt. Het is typisch dat vluchtelingen eerst naar Brussel komen. 
Later vinden die hun weg naar andere plekken, maar de toestroom voor integratie en voor armoede zit 
niet in die aangroei van de bevolking. 
 
De heer Laeremans informeert of berekend is hoeveel jonge mensen wegtrekken uit Vlaams-Brabant. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar het dossier waarin alle gedetailleerde gegevens 
staan, ook de variaties tussen de gemeenten. 
 
Raadsvoorstellen 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 47. 
Aanpassing eerste reeks budgetwijzigingen 2018. 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
 
Overzicht van de rapporten: 
 
1. Doelstellingennota – blz. 3; 
 
2. M2: Staat van het financiële evenwicht – blz. 7; 
 
3. De financiële toestand – blz. 11; 
 
4. B1: Doelstellingenbudget – blz. 15; 
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5. BW1: wijziging van het exploitatiebudget – blz. 19; 
 
6. BW2: wijziging van een investeringsenveloppe (per beleidsdoelstelling) – blz. 23; 
 
7. BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – blz. 45; 
 
8. BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget – blz. 49; 
 
9. B6: Lijst van de gewijzigde nominatieve opdrachten – blz. 53; 
 
10. B8: Wijzigingen aan de lijst met nominatief toe te kennen subsidies – blz. 59; 
 
11. Motivering aanpassingen van de doelstellingennota – blz. 79. 
 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat minister Homans in een schrijven erop wijst dat de 
nominatieve toelage voor sportevenementen geschorst werd. Er werd op de commissie dus 
voorgesteld om die uit de lijst van toelagen te verwijderen, en daarmee onze eerste budgetwijziging 
aan te passen.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat de provincies niet meer bevoegd zijn voor 
persoonsgebonden materies, waaronder dus ook sportevenementen. In maart heeft de fractie daar 
bedenkingen bij gemaakt, waarna de meerderheid toch de vertrouwde nominatieve subsidies aan 
sportorganisaties heeft goedgekeurd. Dat de deputatie te pas en te onpas klaagt dat ze sinds de 
afslanking van de bevoegdheden te weinig middelen krijgt van de Vlaamse regering, staat haaks op 
het feit dat ze nog wel geld over heeft voor zaken waarvoor ze niet meer bevoegd is. Mevrouw De 
Dobbeleer-Van den Eede stelt dat ze de meerderheid bij de goedkeuring van de budgetwijziging 
namens de fractie daarop gewezen heeft. De schuld van deze demarche nu bij minister Homans 
leggen is er toch wel ver over. Wetten en decreten zijn er om nageleefd te worden, en politici moeten 
daarbij zeker het goede voorbeeld geven. De bevoegde gedeputeerde, de heer Florquin, moest in de 
commissie financiën zelfs toegeven dat sommige manifestaties reeds plaatsvonden nog voor de 
subsidies goedgekeurd waren in het budget. Nu uithalen naar minister Homans is dus niet gepast. 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zag in een deputatiebeslissing dat toch wel besloten was om 
die nominatieve subsidies voor die sportuitgaven goed te keuren: wat is nu het verdere verloop voor 
dit dossier? 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, geeft toe dat deze schorsing inderdaad een feit is. De beslissing van 
de deputatie is niet dat ze die sportmanifestaties ondersteunt, wel dat ze activiteiten op onze 
grondgebied ondersteunt ter promotie van het provinciaal beleid. Ondertussen heeft de deputatie, na 
het schrijven van de minister, besloten om de beslissing inzake de toekenning van de nominatieve 
subsidies ter promotie van de werking van het provinciale bestuursniveau en de eigen streekidentiteit 
ook gedeeltelijk in te trekken, maar deze beslissing is nog niet vrijgegeven. Dit schrijven is dus 
inderdaad ontvangen en het nodige wordt gedaan. 
De heer Florquin bekent anderzijds verrast te zijn door de reactie van de minister om enerzijds dwars 
te gaan liggen voor deze bescheiden bedragen, maar anderzijds wel toe te laten dat een veelvoud van 
dit bedrag gespendeerd wordt door in te gaan op de vraag van minister van sport Muyters om zijn 
aanvraag in te dienen om het WK wielrennen in 2021 naar Vlaanderen te halen. WK wielrennen is 
toch ook een sport? Door die onzekerheid rond het schrijven moet die beslissing nu teruggedraaid 
worden. Men kan uiteraard niet riskeren dat dat ook geschorst wordt, ondanks de goedkeuring van 
zowel minister Muyters als minister Homans inzake de kandidatuur van minister Muyters. De deputatie 
liet dit weten aan de minister, wat leidde tot overleg tussen de ministers Muyters en Homans. Later 
werd via een omweg meegedeeld dat men alsnog de vraag mocht stellen om die geschrapte 
nominatieve subsidies opnieuw in te dienen, op voorwaarde dat het gaat over bovenlokale 
manifestaties met een bredere uitstraling. Enerzijds is er de schorsing, de schrapping, maar voor een 
ander evenement wordt een uitzondering gemaakt … dit lijkt op twee maten en twee gewichten. Als 
men zegt dat politici wetten en decreten moeten naleven, dan geldt dit ook voor Vlaamse en federale 
politici.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede beaamt dat laatste volledig, maar ze stelt dat van al wat de 
heer Florquin net aanhaalde, haar nog geen schriftelijk bewijs heeft bereikt. Ze vraagt om dit alles op 
papier te tonen, om zich ervan te verzekeren dat het klopt.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, reageert dat de mails aan hem gericht zijn. Ze maken dus geen deel 
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uit van het dossier maar indien nodig zal iedereen die het weten wil deze mails te zien krijgen.  
 
De heer Vander Elst brengt aan dat van deze schorsing akte moet genomen worden. Wat hem echter 
verontrust is de omvang van de lijst van organisaties die op vrijwillige basis draaien. Velen van die 
vrijwilligers zitten nu met de handen in het haar. Dat de subsidies niet van hier komen doet er voor 
hen niet toe, maar in de debatten die hij destijds heeft bijgewoond werd elke keer gezegd dat die 
centen dan ofwel van het lokale niveau ofwel vanuit het Vlaamse niveau gingen komen. Hij zou de 
deputatie willen vragen of zij er wil op toezien dat dat ook gebeurt. Het is de taak van de provincie om 
te superviseren dat Vlaanderen de lokale besturen voorziet van die middelen, of dat ze zelf die 
middelen voorziet. Er worden in de provincie heel wat organisaties op het spel gezet, er komen 
mensen in de problemen. Wil de deputatie daar mee op toezien? Anders bestaat de kans dat deze 
provincie niet veel meer kan aanbieden. 
 
Mevrouw Lemonnier sluit zich daarbij aan. In Halle heeft men bijvoorbeeld ook middelen tekort voor 
een bepaalde manifestatie. Dit is betreurenswaardig omdat dit gaat om de marketing van de provincie 
Vlaams-Brabant, iets dat de regio ook ten goede komt. Wat vanuit Vlaanderen beslist wordt, is niet 
aanvaardbaar. Ze hoopt dat minister Homans dit dan ook ter harte zal nemen. 
 
De heer Boogaerts onderschrijft eveneens deze visie. Men maakt zich grote zorgen om het lokale 
maatschappelijk weefsel. De subsidies om verenigingen te ondersteunen moeten tenslotte ergens 
vandaan komen.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede herneemt dat de discussie neerkomt op het feit dat iedereen 
wist dat sport geen provinciale bevoegdheid was, en dat het aan de deputatie was om de 
organisatoren te zeggen dat subsidiëren niet meer kon. Wat gebeurde er echter? In januari was er al 
een cyclocross waarvoor ook een subsidie toegekend werd, en pas in maart komt het gegeven op de 
provincieraad. Had de deputatie haar taak vervuld, en de organisaties doorverwezen naar Vlaanderen 
voor hun subsidies, dan was de situatie totaal anders geweest. Op het ene moment zeggen dat 
Vlaanderen de provincie tekort heeft gedaan door te weinig geld te geven, en op het andere moment 
dan toch geld hebben om het uit te geven waarvoor je niet meer bevoegd bent, klopt niet. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, wijst erop dat als twee ministers vragen om een manifestatie te 
ondersteunen, wat dan wél kan, dat voor hem dan onbegrijpelijk is.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede dringt aan dat ze daarvoor dan de bewijzen wil zien. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, die bewijzen zijn er van de beide kabinetten. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat men in januari al wist dat dit niet meer kon. Die 
organisaties kwamen naar vertrouwde gewoonte naar de provincie, en in een verkiezingsjaar is dit 
natuurlijk geen prettige mededeling. 
 
De heer Horlait komt tussen om mevrouw Lemonnier mee te delen dat er wel degelijk een som naar 
de vernoemde manifestatie in Halle is gegaan. 
 
De heer Vander Elst vraagt mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede om een verduidelijking. Bedoelt ze 
dat, als de provincie aan de organisatie in januari had gezegd dat ze de centen in Vlaanderen 
moesten vragen, ze deze vandaag gekregen zouden hebben? 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede ontkent dit, ze meent dat de deputatie duidelijk had moeten 
maken dat ze niet meer bevoegd is, en dat de vraag aan de bevoegde overheid Vlaanderen gericht 
moet worden. Maar het antwoord daarop kan ze evenwel niet voorspellen. 
 
De heer Van den Cruijce brengt aan dat hij dit twee jaar geleden al in vraag stelde, en daar was toen 
geen bezorgdheid over. Hij heeft de uitkanteling opgevolgd vanuit de bevoegdheid cultuur, en in dit 
proces zijn zaken naar boven gekomen. Er zijn zaken uitgepraat tussen het provinciaal en het Vlaams 
niveau, en het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de gedeputeerden om deze uitkanteling vlot 
te laten lopen. Het probleem was gesignaleerd, maar niet opgelost. Had dit proactief aangepakt 
kunnen worden? Wat gaat er met de evenementen gebeuren? Daar zullen toch afspraken over 
gemaakt moeten worden?  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat dat onderhoud wel degelijk aangekaart is op het 
kabinet Muyters, maar al die vragen zijn in dovemansoren terechtgekomen. Nu zien we dat 
Vlaanderen niks heeft overgenomen. Zeggen dat er geen gesprekken zijn geweest, is compleet 
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onjuist. Voor de evenementen die reeds gepasseerd zijn, zal dit bekeken worden. Deze worden met 
de organisatoren opgenomen. Die zijn op de hoogte gebracht. De exacte aanpak wordt juridisch 
nagekeken, al of niet in samenspraak met de betrokken organisatoren. 
 
De heer Van den Cruijce dringt aan op snelheid. De fout lag bij het nominatief maken van die subsidie, 
een beleid dat zeer moeilijk over te nemen is. 
 
De heer Laeremans begrijpt dat bij de uitkanteling van de bevoegdheden zaken tussen de plooien 
vallen, sommige zaken moeten nu juridisch uitgezocht worden. Echter, zulke dingen kunnen 
onmogelijk allemaal nominatief gebeuren. Het zou raadzaam zijn om opnieuw met de Vlaamse 
regering te gaan praten over wat nog gesponsord mag worden, onder welke vorm, en welk reglement 
daarvoor nodig is. Het kan niet à la carte gebeuren. Nu is er geen duidelijk kader, dit moet grondig 
uitgeklaard worden.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, beaamt dat een reglement over mogelijke tussenkomsten een zeer 
goed idee is. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 47 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 47 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 58 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 48. 
2e budgetwijziging 2018. 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Overzicht van de rapporten: 
 
1. Doelstellingennota – blz. 3; 
 
2. M2: Staat van het financiële evenwicht – blz. 7; 
 
3. De financiële toestand – blz. 11; 
 
4. B1: Doelstellingenbudget – blz. 15; 
 
5. BW1: wijziging van het exploitatiebudget – blz. 19; 
 
6. BW2: wijziging van een investeringsenveloppe (per beleidsdomein) – blz. 23; 
 
7. BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – blz. 45; 
 
8. BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget – blz. 49; 
 
9. B6: lijst van de gewijzigde nominatieve opdrachten – blz. 53 
 
10. B8: Wijzigingen aan de lijst met nominatief toe te kennen subsidies – blz. 57; 
 
11. Motivering aanpassingen van de doelstellingennota – blz. 79. 
 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar bladzijde 52 waar zich de tabel met de grootste 
wijzigingen bevindt, hoewel deze beperkt zijn. Er zijn stijgingen van de exploitatie-uitgaven omdat er 
bijkomende serres en lokalen in De Wijnpers te realiseren zijn, maar er zijn ook extra ontvangsten 
door een aantal (vooral Europese) projecten, bijvoorbeeld Redcoop, bij de dienst leefmilieu. Bij 
investeringsuitgaven vindt men een belangrijker bedrag: daar is een verhoging van 1,4 miljoen euro. 
Dit gaat over verschuiving van investeringsmiddelen voor de schietstand en een horecapunt op de 
PIVO-site en dat gaat van ’18 naar ’19. Een andere belangrijke uitgave die 1,8 miljoen euro kost gaat 
naar de reiniging van Het Vinne met een extra inkomst van Vlaamse gemeenschap. Op het niveau 
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van leningen zijn er een paar verschuivingen, doordat de dienst wonen naargelang het jaar vordert 
meer zicht heeft op wat geleend en teruggestort wordt. Dit maakt dat het resultaat op kasbasis van 
2018 vermeerdert. Bij het resultaat van 2017 werd een inschatting gemaakt om 10 miljoen saldo in te 
schrijven in het budget van 2018. Dit bedrag kan nog verhoogd worden met 1,8 miljoen euro. Dit 
maakt dat de bestedingen voor dit jaar en ook voor langere termijn veilig zijn. 
 
De heer Dunon heeft een vraag met betrekking tot de aanpassing, naar aanleiding van de eerder 
vermelde schorsing. Er zou in de eerstvolgende budgetwijziging een aanpassing zijn, maar het krediet 
voor investering in evenementen is ongewijzigd.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verheldert dat weinig kon veranderd worden met dit beperkte 
tijdsbestek. Toen de bewuste brief aankwam was de tweede budgetwijziging klaar, aanpassingen 
waren niet meer mogelijk. De wijziging zal duidelijk zijn in de derde budgetwijziging.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 48 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 48 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 49. 
Jaarrekening 2017 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Overzicht van de rapporten: 
 
De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 
• de doelstellingenrealisatie (schema J0) – blz. 7; 
• de doelstellingenrekening (schema J1) – blz. 125; 
• de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget (J5) – blz. 131. 
 
De financiële nota van de jaarrekening bevat: 
• de exploitatierekening (schema J2) – blz. 137; 
• de investeringsrekening (schema’s J3 en J4) – blz. 143 & 149; 
• de liquiditeitenrekening (schema J5) – blz. 153. 
 
De samenvatting van de algemene rekeningen bevat: 
• de balans (schema J6) – blz. 157; 
• de staat van opbrengsten en kosten (schema J7) – blz. 163. 
 
Toelichting bij de jaarrekening: 
• Toelichting bij de financiële nota – blz. 171; 
• Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen – blz. 257. 
 
De voorzitter overloopt de jaarrekening en informeert of er vragen zijn. 
 
De heer Van den Cruijce gaat in op de nominatieve subsidies. Er is een bedrag vermeld van  
2 maal 15 000 euro voor bibliotheekinrichting, en eronder staat een subsidiereglement 
bibliotheekinnovatie voor 337.000 euro. Hij gaat ervan uit dat dit de andere bibliotheken zijn, met 
hetzelfde project. De heer Van den Cruijce vraagt zich bijgevolg af waarom Tremelo een aparte 
nominatieve subsidie krijgt als er een goedgekeurd reglement is? 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit meteen wordt nagekeken. Hij komt later tijdens de 
vergadering terug op dit punt en geeft duiding. Tremelo had een aanvraag ingediend om dit reglement 
te gebruiken, hiervoor was ook goedkeuring verleend door de deputatie, maar de verbouwingen liepen 
vertraging op. Er werd telkens uitstel gegeven om de nodige stukken aan te brengen en normaal 
wordt dat dan doorgeschoven naar het volgende jaar. Hier moest echter het reglement beëindigd 
worden naar aanleiding van de uitkanteling. Ook de budgettaire post had geen middelen meer, dus de 
reeds gereserveerde middelen zouden uitbetaald worden na oplevering. Dit bedrag is niet nominatief 
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ingeschreven omdat er geen budgettaire post meer was die via het reglement kon uitbetaald worden. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil weten of het niet mogelijk is om een document te maken 
waar nominatieve, gereglementeerde en investeringssubsidies apart staan? Dit zou raadpleging 
duidelijker maken. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde verheldert dat dit een wettelijk rapport betreft, het is onduidelijk of in 
de nieuwe BBC andere richtlijnen zijn. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 49 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 49 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.  
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 50. 
Decretale rapportering 2018. 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De provincieraad neemt kennis van de rapporten betreffende:  
• debiteurenbeheer; 
• beheerscontrole; 
• overzicht van de thesaurietoestand en liquiditeitsprognose; 
• overzicht van de evolutie van de budgetten; 
• de uitvoering van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de 

voorgenomen financiële verbintenissen (visum). 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 51. 
Raamovereenkomst voor het leveren van sanitaire producten (dispensers en verbruiksartikelen) voor 
alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: goedkeuring van het 
bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat de huidige raamovereenkomst ten einde loopt op 17 
september 2019. Een nieuwe raamovereenkomst wordt afgesloten voor 4 jaar; deze start op 18 
september 2018 en loopt tot en met 17 september 2022. Men heeft met alle elementen rekening 
gehouden; met betrekking tot het duurzaamheidsaspect dienen de verbruiksproducten (papierwaren) 
te beschikken over het Europees Ecolabel. Dit staat garant voor de aankoop van een ecologisch 
product met een verantwoorde milieu-impact. De dispensers, met uitzondering van 
maandverbandcontainers, blijven behouden omdat die nog niet zijn versleten. De opdracht behelst 
een ideale balans tussen enerzijds de economische duurzame en functionele aspecten van de 
dispensers en anderzijds de ecologische en economische aspecten van de verbruiksproducten. De 
raming over de totale uitgave van de instellingen van het provinciebestuur bedragen 45.000 euro op 
jaarbasis. Voor het provinciehuis betekent dit 12.000 euro op jaarbasis.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 51 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 51 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 52. 
Dienstenopdracht voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en 
onderhoudsdiensten, inclusief de reiniging van de ramen, ruiten en koepels, voor alle instellingen van 
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek, de 
voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat op 30 november 2018 de huidige raamovereenkomst 
eindigt. Het voorstel is een nieuwe overeenkomt voor 4 jaar met aanvang op 1 december 2018, en 
einddatum 30 november 2022. Het bestek omvat middelen om de kwaliteit te bewaren. Dit heeft te 
maken met de aangepaste KPI en de SLA‘ s, met het oog op kwaliteitsmeting. Omdat controleren zeer 
moeilijk is voor deze dienstverlening werd een calculatiemodel geïntroduceerd (zoals gebruikelijk in 
deze sector). Er komt een afzonderlijke overheidsopdracht voor het aanstellen van een VSR-firma, als 
controle voor een kwaliteitsaudit. De uitgaven zijn voor alle instellingen in het provinciebestuur 
800.000 euro op jaarbasis, en voor het provinciehuis betekent dit jaarlijks 350.000 euro.  
 
De heer Dunon merkt op dat een VSR-firma is aangesteld, een extern controleorgaan om de kwaliteit 
van de schoonmaak te controleren. Welk percentage van het budget wordt voor deze firma voorzien? 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat hier een afzonderlijk dossier wordt voor opgemaakt. 
 
De heer Dunon wenst te weten wat dit budget inhoudt. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, geeft aan dat deze cijfers worden nagekeken en toegevoegd aan 
het verslag.  
 
n.v.d.r. 
 

Het betreft een nieuw op te maken raamovereenkomst, waarvan de goedkeuring en gunning dit najaar 
worden geagendeerd (startdatum: 1 december 2018, gelijklopend aan de startdatum van het nieuwe 
schoonmaakcontract).  
Op basis van de huidige situatie kunnen de uitgaven geraamd worden op 60.000 euro incl. btw over 
een looptijd van 4 jaar. Dit is echter een richtbudget, vermits alle provinciale instellingen autonoom 
kunnen beslissen om al dan niet meer of minder controles af te roepen in functie van hun behoeften. 
Een hercontrole na een slechte evaluatie wordt steeds op kosten van de schoonmaakfirma uitgevoerd 
(verrekend via de maandfactuur).  
De totaaluitgaven over de volledige duurtijd van de raamovereenkomst zijn hoe dan ook begrensd tot 
maximaal 67.000 euro excl. btw. De dienst facilitair beheer volgt op dat de totaaluitgaven het 
geplafonneerd bedrag niet zullen overschrijden. 

 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 52 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 52 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 53. 
Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek en 
de voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 

 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat er weinig marge zit in brandverzekeringen. Er is wat 
differentiatie voorzien in de mogelijkheid tot opzeg door de verzekeraar in het kader van 
herverzekering. Er zal dus vooral naar de prijs gekeken worden. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
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De voorzitter legt voorstel nr. 53 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 53 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 58 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 54. 
Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het 
leveren, plaatsen, verhuren en omnium technisch onderhouden van warme drankenautomaten met 
vaste wateraansluiting, inclusief opvullen met verbruiksgoederen en reinigen, waarbij het Agentschap 
Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale. Goedkeuring. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het huidige contract ten einde loopt op 31 december 
2018. Men doelt nu op een nieuwe raamovereenkomst voor 5 jaar, en deze zou dus lopen van 1 
januari 2019 tot 31 december 2023. Er was vastgesteld dat de Vlaamse overheid hierover een 
raamovereenkomst heeft afgesloten, die opengesteld is voor provinciale besturen. De motivatie van 
die samenwerking is als volgt : de administratieve klus valt weg, er is een schaalvoordeel en de 
prijzen liggen daardoor lager dan bij de huidige overeenkomst. Deze overeenkomst is opgedeeld in 
twee percelen: instantkoffie en bonenkoffie. Het is opgevat als een full service-huurovereenkomst 
waarbij het leveren en het plaatsen van de toestellen, het technisch onderhoud en de jaarlijkse 
vervangingen van de filters inbegrepen zijn in de maandelijkse huurprijs. Het huidige raamcontract is 
ook gegund aan dezelfde firma die het contract heeft binnengehaald bij de Vlaamse overheid, 
namelijk Selecta NV. Aansluiten bij dit contract leek dus wenselijk. Het jaarlijks geraamde bedrag voor 
alle instellingen van de provincie bedraagt 140.000 euro, waarvan 60.000 euro voorzien wordt voor 
het provinciehuis. 
 
De heer Fonteyne vraagt zich af waarom dit contract 5 jaar loopt, terwijl de vorige contracten een 
looptijd van 4 jaar hadden. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, verduidelijkt dat dit te maken heeft met de afschrijving van de 
apparatuur. De leverancier gaf een goede prijs via Vlaanderen, waardoor een betere prijs bekomen 
werd door een jaar langer af te schrijven. 
 
De heer Laeremans had die bedragen niet gezien. Hij meent dat deze er wel zouden moeten instaan. 
Het lijkt erop de deputatie meer en meer dossiers zonder bedragen agendeert, om de gunning niet te 
beïnvloeden. Moeilijk te begrijpen. Indien men spreekt van 140.000 euro, wat een besparing zou zijn 
ten aanzien van het huidige contract, kan dit dan vergeleken worden? Hoeveel werd de voorbije jaren 
gespendeerd? 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het huidige bedrag wordt nagekeken en toegevoegd 
aan het verslag. 
 
De heer Laeremans dringt erop aan om dit soort informatie mee te geven aan de raadsleden. Voor 
een nieuw raamcontract van een aantal jaren heeft men dan tenminste een idee van wat nu betaald 
wordt en wat te verwachten is voor de toekomst. Of het dan exact zo zal zijn is niet zeker, maar dan 
heeft men toch al een idee. 
 
De heer Dunon wil weten om hoeveel automaten het precies gaat.  
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat hij het exacte aantal niet kent, maar dit wordt aan het 
verslag toegevoegd. Het betreft de automaten in de kitchenettes en burelen.  
 
De heer Dunon heeft een vraag over de opzegclausule. Het verschil bij de vergoedingen is hetzelfde 
bij een opzegging als niet-opzegging. Kan dat uitgelegd worden? 
 
De heer Zelderloo licht toe dat het Vlaams contract volledig overgenomen wordt. De diensten en de 
speciale cel die zich daarmee bezighoudt, hebben zich daarover gebogen en naar een constructieve 
goede oplossing gezocht. Wat nu voorgesteld wordt is een goed systeem. Men heeft een goede 
inventaris gemaakt en volledige kostprijs daarmee berekend.  
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n.v.d.r. 
 

In het provinciehuis is het huidige budget dat jaarlijks gespendeerd wordt geraamd op 70.000 euro 
(incl. btw). In totaliteit zijn er in het provinciehuis 20 toestellen geplaatst. 
In de provinciale instellingen is het huidige budget dat jaarlijks gespendeerd wordt geraamd op 80.000 
euro (incl. btw). 
In totaliteit zijn in de provinciale instellingen 25 toestellen geplaatst. 

 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 54 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 54 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 59 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 55. 
Raamovereenkomst voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen 
voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek, de 
voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat de huidige raamovereenkomst afloopt op 31 december 
2018. Men wil een nieuwe overeenkomst afsluiten voor een looptijd van 4 jaar, van 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2022. De dienstverlener dient minimaal te voorzien in een gescheiden ophaling 
en verwerking van de verplichte bedrijfsafvalfracties. De selecties en gunningscriteria staan vermeld in 
de nota. Het jaarlijks contract betreft 150.000 euro incl. btw, waarvan jaarlijks 28.000 euro voorzien is 
voor het provinciehuis. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 55 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 55 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 56. 
Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het 
aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques waarbij het Agentschap 
Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale.  
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de huidige overeenkomst eind augustus 2018 
vervalt. Er werd vastgesteld dat de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid interessanter is. De 
overeenkomst van Vlaanderen loopt vanaf 2016, dus is het wenselijk nog voor de aflooptijd bij te 
treden. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 56 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 56 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen met 59 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 57. 
Raamovereenkomst voor de levering van gerobotiseerde totaalstations, GNSS-ontvangers, controllers 
en toebehoren voor de dienst gebouwen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring 
van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
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De voorzitter geeft duiding bij de gebruikte termen: het gaat om een geel of oranje landmeettoestel op 
driepoot. Een GNNS-ontvanger is een Global Navigation Satellite System- een ontvanger om de 
positie op aarde haarfijn te berekenen. Een controller is een toestel om op eenvoudige wijze vanop 
afstand te communiceren met deze toestellen.  
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat men tot modernisering van de toestellen in de 
tekenkamer wil overgaan (een tweetal), ten bedrage van 100.000 euro. 
 
De heer Dunon merkt op dat in het dossier ook sprake is van bijkomende aanwervingen in de 
tekenkamer. Graag wil hij weten over welke functies het zal gaan, en de reden van die uitbreiding.  
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, dit dossier houdt rekening met een bijkomende aanwerving van 
een landmeter. Men is daar proactief mee bezig, maar over een effectieve aanwerving is nog niets 
beslist. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 57 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 57 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 58. 
Goedkeuring voorontwerp restauratie kasteel Huizingen. 
Goedkeuring bestek en wijze van gunnen voor de heraanleg van de roeisteigers in de kasteelvijver 
Huizingen. 
 
Dit voorstel werd op 15 mei 2018 behandeld in de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het twee dossiers betreft in één ontwerp en door één 
studiebureau, maar de uitvoering van de werken wordt apart uitbesteed. Het gaat om de heraanleg 
van de roeivijver en de restauratie van het kasteel. De roeivijver heeft heel wat tekortkomingen. De 
wachtrij is niet optimaal georganiseerd. Er is onvoldoende beschutting en stockage. Er is een 
drijvende stijger en die heeft een moeilijke instap bij het betreden van het bootje. De omgeving is 
weinig attractief en een aantal delen van de brug naar het kasteelterras zijn volledig doorgeroest. 
Daarom is de renovatie van de roeisteigers dringend. De omgeving wordt tegelijk meegenomen.  
Het tweede gedeelte betreft de restauratie van het kasteel. Het studiebureau maakt een grondige 
historische analyse en de dringendste restauratie betreft het dak. Voorts ook alles boven de kroonlijst 
en de brug achteraan, waar de toelevering naar het kasteel gebeuren en waar duidelijke 
stabiliteitsproblemen zijn. Het totale budget voor dit project komt op 1.032.000€ inclusief btw.  
 
De heer Fonteyne wil weten of de verbouwing aan het kasteel loopt vanaf de eerste verdieping. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, preciseert dat het over het bovenste gedeelte gaat, niet over de 
opstaande muren maar over de dakconstructie. 
 
De heer Fonteyne veronderstelt dat dit ook over de ramen gaat.  
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde bevestigt dit. 
 
De heer Fonteyne begrijpt dat ze het dak wegnemen wanneer de werken beginnen. Indien men de 
brug zowel vanachter als vooraan aan het terras vernieuwt, gebeurt dat dan in één project? 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, preciseert dat het enkel om de brug achteraan gaat, waarvan de 
stabiliteitsproblemen worden nagekeken, en die gerestaureerd zal worden. De brug die naar het 
kasteel leidt wordt niet aangeraakt, enkel de brug die met het terras verbindt.  
 
De heer Fonteyne wenst te weten of de zaak dan moet dichtgaan. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, laat weten dat het restaurant toegankelijk blijft. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
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De voorzitter legt voorstel nr. 58 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 58 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 64 stemmen voor, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 59. 
Aanleg nutsleidingen nieuw serregebouw De Wijnpers te Leuven - goedkeuring bestek en wijze van 
gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat het over een vrij technisch dossier gaat, nodig om te 
kunnen starten met het project. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 59 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 59 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 60. 
Vernieuwen daken langsgebouw provinciehuis 
 
Dit voorstel werd op 19 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat omstreeks september 2017 waterinsijpeling werd 
vastgesteld ter hoogte van Spoor 95. Herstellingswerken bleken nodig maar deze draaiden niet goed 
uit. Een expert werd aangesteld met de opdracht de oorzaak van het lek boven Spoor 95 te 
onderzoeken en een duurzame oplossing te formuleren. De expert werd tevens ingeschakeld voor 
onderzoek naar de rest van het dak in het kader van de plaatsing van de zonnepanelen. Uit het 
expertiseverslag van bureau Bouwtechniek bleek dat er heel wat nadelen waren, onder andere met 
het omgekeerd dak, dat er slecht één membraan voorzien was, en dat het ook nog van het dunste 
formaat was dat een fabrikant kan leveren. Bovendien werd dit geplaatst zonder een scheidingsvlies 
enz. Het huidige voorstel is om voor een beter dak te zorgen, vooraf vernieuwd, zodat de verwachte 
levensduur van het dak en van de zonnepanelen gelijkaardig is. Het betreft dan een warm dak zonder 
een ballastlaag en een dakbedekking in bitumen. De timing van de werken zou voor oktober, 
november en december 2018 zijn. De raming van de kostprijs is 520.300 euro, btw inclusief. 
 
De heer Smout vindt het eigenaardig dat 13 jaar geleden een gebouw gezet werd waarvan men nu 
pas weet dat er één dunne folie inzit. Dit is zeker niet conform het lastenboek dat origineel opgelegd 
is. Welke controles heeft men dan wel gedaan?  
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, geeft aan dat de oplevering gebeurd is na tien jaar. Deze was toen 
blijkbaar conform het bestek en de uitvoering. Hij kan dit alleen vaststellen, daar hij destijds geen 
gedeputeerde was.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 60 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 60 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 64 stemmen voor, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 61. 
Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F25 Aarschot-
Leuven: goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen en goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer en 
mobiliteit. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er een wenslijn uitgewerkt is in overleg met de 
gemeenten en Vlaanderen. Er is een Intergemeentelijke Begeleidingscommissie (IGBC) geweest op 9 
januari, waar iedereen zich achter kon scharen. Na die startnota kan de volgende stap genomen 
worden, een ontwerpstudie waar de wenslijn verder uitgewerkt wordt en waarin bekeken wordt wat 
nodig is qua onteigening en dergelijke. Wat vandaag voorligt zijn een bestek en de voorwaarden van 
gunnen voor die studieopdracht en daarnaast ook de overeenkomsten die gesloten worden met de 
gemeentebesturen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn tussen de verschillende 
partners. In die overeenkomst is eveneens opgenomen dat na het nieuwe reglement de gemeentes 
geen tussenkomsten meer moeten voorzien: 50% wordt door Vlaanderen betaald, 50% door de 
provincie. Het wordt een vrij lang traject waar men in verschillende zones gaat werken, maar de heer 
Dehaene gaat ervan uit dat dit toch een traject van een tiental jaren wordt, wil men dit helemaal 
realiseren. De huidige budgettaire raming zou 10 miljoen euro zijn, wat verder uitgeklaard wordt als 
we die studie ontvangen (uiteraard gespreid over de volgende jaren).  
 
De heer Dunon merkt op dat hij vorige maand toen de snelweg ter sprake kwam, aandrong op 
spoedige actie. Op dat moment werd gezegd dat er voor het traject Aarschot-Leuven bepaalde linken 
waren waar nog geen overeenkomst over was. Nu laat men verstaan dat er op 9 januari reeds een 
IGBC gedaan was, waar een consensus was. Hebben die nieuwe reglementen die een maand 
geleden gestemd werden dan een invloed, gezien men met een ontwerp afkomt? 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, gaat eerst in op de vraag waarom er geen akkoord was (op de 
vorige raad) tussen de verschillende partners voor het verleggen van het bovenlokale functionele 
fietsnetwerk. De reden was dat de verantwoordelijke van Vlaanderen het voorgestelde tracé niet 
goedkeurde, ondanks de consensus. Hij wou dat tracé niet verleggen. De heer Dunon stond toevallig 
naast die persoon bij de toelichting over de visienota ruimte. De heer Dehaene heeft dus van de 
gelegenheid gebruik kunnen maken om te wijzen op deze vraag, om daar spoedig een akkoord over 
te geven. Niet lang geleden werd dat ook ontvangen, met dank voor de tussenkomst van de heer 
Dunon. Wat zijn vraag betreft over het effect? De betreffende persoon had al meerdere malen zijn 
goedkeuring gegeven, maar is nu in de positieve zin van gedachten veranderd.  
Wat het effect op het reglement betreft: nu is het nieuwe reglement van toepassing en deze 
fietssnelweg zal 100% gesubsidieerd worden, 50% door Vlaanderen, 50% door de provincie. 
 
De heer Laeremans informeert naar de kostprijs van de studies. Hij merkt dat het een raming van 10 
miljoen betreft, met 400.000 euro studiekost maar in het dossier leest hij een ander bedrag (namelijk 
600.000 euro). Hij wil weten wat daar nog allemaal in zit. Horen de eerder voorbereidende studies 
daar ook bij? 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde beaamt dat het inderdaad een raming is. In de nota staat dat het 
600.000 euro is en dat is ook de reden waarom met een Europese aanbesteding wordt gewerkt. De 
studiebureaus zullen hun offertes indienen, en deze raming is het gegeven waarop een percentage 
wordt gehanteerd, ook gebaseerd op dossiers uit het verleden. Men hoopt uiteraard altijd op een 
lagere kost. Het gaat over een belangrijke afstand. Uit ervaring blijkt dat de studiekosten van die orde 
zijn.  
 
De heer Laeremans wijst erop dat het bedrag in de begeleidende presentatie dan fout is.  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, benadrukt dat in de nota die nu voorligt en gestemd wordt, een 
bedrag van 600.000 euro wordt genoemd. 
 
De heer Laeremans vraagt of er nog een aparte kost voor de aanzetplannen is, de voorstudie 
enzoverder … 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat inderdaad een bureau is aangesteld dat het 
voortraject gedaan heeft en mee de wenslijn heeft uitgetekend. 
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De heer Laeremans informeert naar het bedrag. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit goedgekeurd is, maar details zijn op dit moment 
niet beschikbaar. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 61 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 61 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 58 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 62. 
Uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos te Grimbergen - goedkeuring aangepaste bestek en 
vaststellen wijze van gunning 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat dit een administratief terugbrengen is omdat de 
grensbedragen voor de bestekken veranderd waren.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 62 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 62 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 63. 
Verkoop delen van percelen te Galmaarden aan Vlaamse Milieumaatschappij en aanstellen 
commissaris Afdeling Vastgoedtransacties 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de Vlaamse Milieumaatschappij geïnteresseerd is in 
een aantal percelen waarvan de provincie eigenaar is, in het kader van het tegengaan van 
wateroverlast. Ze doet een aanbod van 2 euro per vierkante meter (een 25.000 euro dus), waarmee 
het in de richting zit van de schattingsprijs die gevraagd werd. Agentschap Natuur en Bos (ANB) is 
geïnteresseerd in de andere percelen in eigendom van de provincie, maar dit zal volgen in een later 
dossier. 
 
De heer Fonteyne verifieert of het de percelen achter het baljuwhuis betreft. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt bevestigend. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 63 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 63 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 58 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.  
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 64. 
Erfpachtovereenkomst met Pro Natura te Pamel machtiging tot aanpassingen door de deputatie 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zag in het verslag van de raadscommissie dat er discussie is 
ontstaan over wat aangepast zal worden. Dit is echter een site die nog in ontwikkeling is en men 
vraagt om de concrete uitvoering makkelijker te kunnen laten lopen wanneer het over kleinere 
wijzigingen gaat. Bijvoorbeeld: de keuze voor welk soort energie daar gaat ingepland worden. Wordt 
het biomassa, zonnepanelen, wordt het een windmolen of een combinatie? Dit heeft allemaal invloed 
op een aantal concrete linken met deze erfpachtovereenkomst en de bedoeling is om hiermee vlot te 
kunnen doorwerken. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede betwijfelt of dit kleine wijzigingen zijn. Alles hangt af wat men 
daaronder verstaat. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verzekert dat ingrijpende wijzigingen aan de raad worden 
voorgelegd, maar voor beperktere zaken zou de deputatie zelf moeten kunnen beslissen. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede weerlegt dat dit een individuele appreciatie is. Over begrippen 
als groter of kleiner kan discussie ontstaan. De fractie acht dit problematisch. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, benadrukt dat men vraagt om niet met elke aanpassing naar de 
raad te moeten komen. In de verslaggeving wordt meegedeeld welke aanpassingen er geweest zijn, 
mocht daar discussie over komen. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 64 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 64 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 14 tegenstemmen 
en 7 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 65. 
Erfpacht met CGG Ahasverus voor het gebouw "Ahasverus/De Poort" te Halle 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de provincie eigenaar is van dit gebouw dat reeds 
jaren verhuurd wordt aan het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), een huur die op 
jaarbasis zo’n 10.000 euro genereert. Het voorstel is nu om een erfpachtovereenkomst af te sluiten 
gedurende 38 jaar, waarbij een jaarlijkse canon zou betaald worden van 10.000 euro (vergelijkbaar 
met de huur die nu wordt betaald). De kosten voor onderhoud, die normaal gezien ten laste vallen van 
de verhuurder en eigenaar, zouden gedragen worden door het centrum, op voorwaarde dat de 
bestemming en de sociale functie die het centrum uitoefent, behouden blijft. De provincie behoudt 
uiteraard haar eigendom. Zo kan dit centrum blijven bestaan in de regio waar er ook behoefte aan is. 
 
De heer Fonteyne is benieuwd naar de reden van die 38 jaar. 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat er een schatting geweest is van de canon. Het 
bedrag dat thans wordt voorgesteld en de schatting verschillen behoorlijk. Vandaar die berekening 
van 38 jaar. Er is nu ook een raming van serieuze onderhoudskosten, waarvan men kan verwachten 
dat het bedrag in dit voorstel zelfs niet toereikend gaat zijn. Er is gezocht naar een evenwicht en 
vandaar de berekening die tot 38 jaar leidt. Men had het ook kunnen verkopen, maar men verkoos de 
sociale functie in die regio te verzekeren, en daar wordt water bij de wijn gedaan. Het is dus een 
tegemoetkoming aan de eigenlijke raming van de canon.  
 
De heer Fonteyne vervolgt dat het dus sociale dienstverlening moet blijven. Maar wat als Ahasverus 
ermee stopt en een andere dienst neemt zijn intrek: blijft die pacht dan gelden? 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat die mogelijkheid uiteraard bestaat, maar bij een 
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erfpacht horen ook de rechten en plichten. Het staat buiten kijf dat de provincie als partner sowieso 
betrokken wordt. Voor de provincie is het belangrijkste dat die sociale functie bewaard blijft.  
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 65 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 65 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 66. 
VERA - goedkeuring jaarrekening 2017 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 

 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het belangrijkste punt van 2017 de toetreding tot het IT-
punt is, waarvan 64% van de eigen inkomsten afkomstig zijn. IT-punt verzorgt in samenspraak 
met/voor andere deelnemers het IT-beheer, de servicedesk medewerking, projectleiding en de IT-
architectuur. Een tweede punt is dat het aantal mensen dat er werkt, is gestegen van 17,5 VTE naar 
20,9 VTE. Wat betreft die efficiëntere organisatie was er ook nood aan een vernieuwde kantoorruimte. 
Het goede nieuws is: VERA groeit gestaag en realiseert gestage winst voor lokale besturen. Waar 
men vorig jaar uitkwam op het cijfer 1,6 miljoen, kan men in 2017 spreken van meer dan 2 miljoen 
euro besparing voor de lokale besturen. Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een omzet van 3 
miljoen euro, en een positief resultaat van meer dan 181.000 euro. Het resultaat op kasbasis en de 
autofinancieringsmarge zijn ook positief. Meer info staat in het jaarverslag en activiteitenverslag.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 66 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 66 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 67. 
Jaarvergadering Riobra 2018 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
Agenda van deze vergadering: 
 
1. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator 

cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Riobra in 
de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het 
decreet over lokaal bestuur; 

2. Goedkeuring voorstel statutenwijzigingen; 
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van Riobra over het 

boekjaar 2017; 
4. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Riobra met betrekking 

tot het boekjaar 2017; 
6. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw; 
7. Kennisneming bijzonder verslag van de raad van bestuur en commissaris en goedkeuring van de 

kapitaalsverhoging; 
8. Statutaire benoemingen; 
9. Statutaire mededelingen. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
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De voorzitter legt voorstel nr. 67 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 67 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 45 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 68. 
Hofheide igs. - Algemene vergadering op 27 juni 2018 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie. 
 
Agenda van deze vergadering: 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017; 
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017; 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
5. Werking van het crematorium; 
6. Varia. 
 
Het voorstel is de agenda goed te keuren, met uitzondering van de statutenwijziging in artikel 8. Op 
dat punt dient de provinciale vertegenwoordiger zich te onthouden, met uitzondering van die 
wijzigingen aan de statuten die slechts in voege treden op 1 januari 2019, daar de provincie dan niet 
meer betrokken is bij de werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 68 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 68 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 44 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 16 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 69. 
IGO igs.: algemene vergadering en statutaire algemene vergadering op 22 juni 2018 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie. 
 
Agenda van deze vergadering: 
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 21-12-2017; 
2. Goedkeuring jaarverslag 2017; 
3. Goedkeuring jaarrekening 2017; 
4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde 

provincie Vlaams-Brabant); 
5. Varia. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 69 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 69 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 45 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 15 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 70. 
Gemeentelijke Holding: algemene vergadering 27 juni 2018 
 
Dit voorstel werd op 7 juni 2018 behandeld door de deputatie. 
 
Volgens de omzendbrief van 22 november 1874 van de minister van Binnenlandse Zaken en de 
minister van Financiën moet de afgevaardigde in de algemene vergadering van het Gemeentekrediet 
lid zijn van de deputatie. 
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Bijgevolg worden twee gedeputeerden voorgedragen die de provincie vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering. De heer Tom Dehaene als effectief vertegenwoordiger, mevrouw Ann 
Schevenels als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
 
Agenda van deze vergadering: 
 
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2017 tot en met 

31.12.2017; 
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2017 tot en met 31.12.2017 door de 

vereffenaars; 
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2017 tot en met 

31.12.2017 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de 
vereffening nog niet kon worden afgesloten; 

4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2017 
tot en met 31.12.2017; 

5. Vraagstelling.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 70 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 70 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 44 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 15 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 71. 
Havicrem igs.: Algemene vergadering op 27 juni 2018 
 
Dit voorstel werd op 7 juni 2018 behandeld door de deputatie. 
 
Agenda van deze vergadering: 
 
1. Notulen Algemene Vergadering 20 december 2017: goedkeuring; 
2. Personeel: stand van zaken; 
3. Gebouw en installaties: stand van zaken; 
4. Werking 2017 in cijfers: overzicht; 
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017; 
6. Verslag bedrijfsrevisor: goedkeuring; 
7. Bestuur: kwijting aan de bestuurders en de revisor; 
8. Varia. 
 
De heer Laeremans merkt op dat een tijd geleden persberichten verschenen over elektriciteitspannes 
bij Havicrem, waarbij ceremonies verstoord werden. Het ging om een fout in het systeem, waarbij 
namelijk bleek dat de hoofdzaal niet verbonden was met een noodcircuit. Is dit ondertussen opgelost? 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat dit een panne was die niet met het crematorium te 
maken had: het hele industrieterrein had ervan te lijden. Er is een noodgenerator voorzien in het 
gebouw, die bij een test in het begin van het jaar functioneel was. Bij het begin van de werking 
besliste men dat die generator de stroom moet voorzien voor het technisch gedeelte. De crematies 
kunnen dan verder plaatsvinden, omdat dit proces niet stopgezet mag worden. Dat gedeelte van het 
crematorium was daarop aangesloten. Er is nu een herstart van die installatie nodig waardoor 
vertraging is voor de crematie. De zalen waren inderdaad niet aangesloten omdat het vorige bestuur 
van oordeel was dat dat geen kritieke ruimtes waren, net zoals in een ziekenhuis waar ook niet alle 
ruimtes van noodstroom voorzien worden.  
Er is nu op het directiecomité gevraagd naar een offerte voor de aansluiting op de noodgenerator van 
meerdere ruimtes. De noodgenerator zelf is blijkbaar sterk genoeg, alleen moeten een aantal 
aanpassingen gebeuren aan de technische installatie. Op het moment dat de offertes binnen zijn zal 
er gekozen worden voor welke piste men gaat.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 71 ter stemming voor. 
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Voorstel nr. 71 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, geen 
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. 72. 
Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2017 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in het Bureau. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat dat de kerncijfers bekend zijn: 30.000 euro exploitatie, 
31.900 ontvangsten en een exploitatieoverschot van 8.900 euro. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat het bij de aankoop van materiaal opvalt dat vrij 
ronde cijfers worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij de aankoop van kerkgewaden en altaarlinnen, en bij de 
vergoedingen aan de vrijwilligers. Hoe komt dat? Als men iets aankoopt is dat niet altijd 200 euro 
rond, of 500 euro rond, wat de precieze bedragen zijn die in het budget voorzien worden. Wat is 
hiervoor de verklaring?  
 
De heer Gooris, dossierbeheerder, geeft aan dat de enige verklaring is dat ze exact aankopen voor 
het voorziene bedrag. In de kloosters waar ze hun aankopen doen, kan dat blijkbaar zo afgesproken 
worden. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede neemt aan dat ze niet méér kopen, maar de vaststelling dat 
ook voor geen cent minder wordt gespendeerd, vindt ze bedenkelijk. 
 
De heer Gooris weerlegt dit en acht dit mogelijk. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt zich af wat de verklaring is voor de stijging van het 
andere onderhoud van materiaal. 
 
De heer Gooris preciseert dat het gaat om de droogkuis van de tapijten. Men ging deze kost over 
verschillende jaren spreiden (dit werd al eerder gedaan).  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt niet meteen iets over de aankopen van die tapijten terug, 
wat samenhangt met de droogkuis ervan.  
 
De heer Gooris wijst erop dat dat eerder gebeurd zal zijn. Misschien hebben ze de tapijten gekregen, 
het hoeft geen aankoop te zijn. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede apprecieert dat na jaren eindelijk komaf gemaakt is met de 
3.000 euro die jaarlijks overgeschreven werd naar investeringen. Momenteel zit in dat spaarpotje iets 
meer dan 11.000 euro, waarmee voorlopig niks gedaan wordt. Uiteindelijk is men alleen maar 
verplicht om onvoldoendes in exploitatie-uitgaven bij te dragen. Naar de volgende deputatie toe zou 
ze willen aanraden om voorzichtig zijn met de meerjarenplannen. Eens goedgekeurd heb je daar geen 
zeg meer over. Het is beter om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en als er een verantwoorde 
kost is, die dan pas toe te staan. De omgekeerde werking dus. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 72 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 72 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 19 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 73. 
Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2017 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in het Bureau. 
 
De heer Smout veronderstelt dat het niet goed gaat met Beraat, te oordelen naar de 
exploitatieontvangsten. Wat de eredienst betreft haalt men amper 40 % binnen van wat gebudgetteerd 
is. Voorts geraakt men slechts aan 80 % van het vorige jaar. Er zijn geen giften en de heer Smout 
heeft geen weet of daar controle op gebeurt. Bij politici moet men dat opgeven, hier stelt men vast dat 
er geen enkele gift officieel gedaan wordt. Hij constateert dat er geen creditnota’s zijn en merkt 
eveneens dat in de gebouwen van de eredienst de inkomsten vorig jaar drie keer zo hoog waren als 
dit jaar. Het bestuur van de eredienst heeft 3 euro teruggegeven, waar dat vorig jaar 100 euro was. 
Het privaat patrimonium is 0, de stichtingen zijn ook 0, en bij de financiering is er enkel een kleine 
rubriek (onder 1559): “andere 500 euro”. Men heeft er het raden naar wat dat mag zijn. Met andere 
woorden: als die ontvangsten evenredig zijn met de bezoekers, dan is de moskee in Diest officieel aan 
het leeglopen. Wanneer we de toestand op het terrein bekijken, en ook kijken naar de uitgaven, dan 
zien we dat dat allesbehalve het geval is. In welke mate is er grondige controle over het reële karakter 
van wat hier staat? 
 
De heer Gooris antwoordt dat men niet, telkens als er in de moskee iets gebeurt, kan controleren 
hoeveel er ingezameld wordt. 
 
De heer Smout vervolgt dat men weet dat dit een Turkse moskee is die sterk door Ankara gestuurd 
wordt, onder andere het gegeven dat de imam om de 5 jaar vervangen wordt. Van dergelijke 
inkomsten is hier niks terug te vinden. Wij spelen wel de “melkkoe” in dit soort van zaken, zonder dat 
we hier ook maar een bevoegdheid in hebben, noch in het erkennen, noch in het grondig laten 
controleren van de zaak. Een pushbackbeweging vanwege de deputatie naar de Vlaamse regering 
zou een mooi gebaar zijn. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herhaalt wat ze al eerder eens zei: bij de pakketten die vielen 
onder persoonsgebonden materie werd de aandacht van de Vlaamse Overheid gevestigd op dit soort 
dossiers, maar men is daar niet op ingegaan. 
 
De heer Smout dringt in dit verband aan op een grondig reglement.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, wijst erop dat men zich moet houden aan wetten en decreten. Hier 
kan men zelf niet vrij voor kiezen. 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, bevestigt dat er decreten van de hogere overheid zijn die 
precies bepalen wat men moet doen. De deputatie heeft niet zelf een reglement opgesteld om deze of 
gene subsidie te geven, het is een toegewezen bevoegdheid. 
 
De heer Smout wenst te weten welke middelen er zijn om de ernst van wat men hier moet controleren, 
na te gaan? 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede valt bij dat men wetten en decreten moet volgen maar bij een 
meerjarenplanning moeten niet te ruim gebudgetteerd worden, anders heb je er geen vat op. Ze heeft 
ook nog enkele vragen. Die 9.000 euro voor nutsvoorzieningen, hoe wordt dat bedrag bepaald? 
 
De heer Gooris legt uit dat, als de vzw de rekening betaalt, en men betaalt elk jaar een voorschot 
(9.000 euro), het volgende jaar de afrekening volgt, waarbij men een deel terugbetaald krijgt of 
bijgepast. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede informeert of ze dat terugvindt onder die 1.063 euro.  
 
De heer Gooris bevestigt dat dit is wat ze teruggekregen hebben voor 2016. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede geeft aan dat ze op de volgende bladzijde 2.400 euro ziet, 
maar vraagt of uit de voorgaande jaren op “2209” dat het bedrag is voor de boekhouder. 
 
De heer Gooris corrigeert dat dit de huur van kantoorruimte is. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vervolgt of die 1.200 euro (voor het bestuur van de eredienst), 
slaat op de boekhouder. 
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De heer Gooris bevestigt dit. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede komt terug op de tapijten en het tijdstip van aankoop. 
 
De heer Gooris vult aan dat dit een tijdje geleden is.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 73 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 73 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 35 stemmen voor, 5 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. 74. 
Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2017 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in het Bureau. 
 
De heer Smout merkt op dat hier nu net veel ontvangsten zijn, wat realistisch lijkt. Hier heeft men dat 
wel ingegeven zoals het is. Toch stelt men vast dat er een overfinanciering van zo’n 36.252 euro is. 
Zou de provincie dat niet moeten terugvorderen? De korans en boeken – hoewel minder in aantal - 
worden nog altijd gesubsidieerd: weet men in welke taal deze geschreven zijn en wat er in die boeken 
allemaal precies staat?  
 
De heer Gooris veronderstelt dat er een deel in het Arabisch zijn en blijkbaar ook in het Nederlands. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 74 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 74 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 5 tegenstemmen 
en 13 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 75. 
GAS - gemengde parkeerinbreuken - eerste evaluatie 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in het Bureau. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat men in september 2017 startte met het innen van de 
GAS-boetes op de gemengde parkeerinbreuken. Na een jaar zou een evaluatie gebeuren met het oog 
op eventuele financiële aanpassingen. Deze evaluatie is ondertussen gemaakt en er wordt 
vastgesteld dat het informaticasysteem in eigen beheer zeer voldoet. Door het toenemen van het 
aantal dossiers (mei 2018 waren er ongeveer 2000) is de algemene kost voor de provincie vrij laag. 
Men stelt nu voor om de bijdrage van de gemeente van 30 euro, als algemene kost voor het 
verwerken van de GAS-boetes, te verlagen naar 15 euro. Die 15 euro dekken de kosten voor het 
verwerken van die boetes, maar de ontwikkelingskost van het computerprogramma zit er niet in. Bij 
intreding van nieuwe steden en gemeenten zouden die, op basis van solidariteit, zo ook een stuk 
bijdragen voor de gemeenten die van bij het begin meegaan om dat systeem te bekostigen. Concreet 
is het voorstel nu: het eerste jaar voor de gemeenten die toetreden betalen ze 30 euro, vanaf het 
tweede jaar automatisch 15 euro. 
 
De heer Laeremans stemt principieel in met dit systeem, maar hij heeft een vraag betreffende de 
mensen die beboet worden. In winkelstraten die men afsluit voor bepaalde periodes houdt men er 
rekening mee dat vrachtwagens enz. wel door kunnen. Er zijn echter ook mensen die aan huis 
moeten klussen: loodgieters en mensen die moeilijk vanaf de parking met materiaal naar de 
winkelstraat kunnen trekken omdat ze niet mogen parkeren op bepaalde ogenblikken. Hij vernam dat 
iemand die daar continu moet zijn, probeert om dat ’s morgens te doen tjdens de periode dat hij in de 
winkelstraat mag parkeren, maar dat hij dan GAS-boetes krijgt. Het moet toch mogelijk zijn om 
daartegen te protesteren? Hoe kan het dat je daar in de ene stad voor beboet wordt, en in de andere 
stad niet? Als we de lat gelijk willen leggen, dan moet er rechtszekerheid zijn voor mensen die in zo 
een situatie zitten, en is overleg nodig. 
 
De voorzitter legt uit dat elke gemeentelijke administratieve sanctie moet vastgelegd zijn in een 
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algemeen bestuurlijke verordening (wat men vroeger het politiereglement noemde). Een systeem van 
permanente ontheffing of occasionele dagontheffing is mogelijk. Dit moet echter in een bestuurlijke 
verordening vastgelegd worden, daar kan het college niet arbitrair over beslissen. 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur bevestigt dit: het is altijd een politiereglement geweest en ook 
nu gebeurt dit met de GAS-boetes binnen de grenzen van wat de wet toelaat. Het is een 
dienstverlening aan de gemeenten. Men kan niet beslissen wat de gemeenten al dan niet mogen 
doen.  
 
De heer Smout merkt op dat er nochtans niet zoveel gemeentes aangesloten zijn. 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur weerlegt dit. 
 
De heer Smout vraagt zich af waarom men het bedrag verlaagt als de gemeenten toch allemaal 
bereid zijn om te betalen. 
 
De heet De Witte, provinciegouverneur en de heer Florquin, gedeputeerde herhalen dat het om een 
service aan steden en gemeenten gaat, niet om geld verdienen. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 75 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 75 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 42 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 15 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 76. 
Jaarrapport interne controle (organisatiebeheersing) 2017 
 
Deze kennisgeving werd op 5 juni 2018 behandeld in het Bureau. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 76. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 77. 
Overheidsopdracht voor het maken, drukken en bedelen van magazines - goedkeuring bestek en 
wijze van gunnen. 
 
Dit voorstel werd op 5 juni 2018 behandeld in het Bureau. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat het gaat om een voorstel om de continuïteit van de 
communicatie te verzekeren, op elk moment opzegbaar, zodat een volgend bestuur haar eigen 
beslissing kan nemen. Het is nodig om de brug te kunnen maken. 
 
De heer Laeremans heeft geen principieel bezwaar tegen een overheidsmagazine. Het is informatief, 
en het is ook goed dat de burger weet wat er met zijn geld gebeurt. Echter: het is vrij storend dat de 
gedeputeerden zo sterk in het voetlicht worden gezet. Vooral de meerderheid krijgt de ruimte, waar 
blijft de oppositie? Hij mist hier een stuk objectiviteit, een stuk evenwicht, en kan het daarom niet 
goedkeuren. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 77 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 77 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 15 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 78. 
Nieuw subsidiereglement begeleiders arbeidsmatige activiteiten. 
 
Dit voorstel werd op 12 juni 2018 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat de provincie Vlaams-Brabant altijd een intense verdediger 
en voortrekker is geweest van de begeleiders van de arbeidszorg. In deze maatschappij heeft niet 
iedereen het gemakkelijk om zijn weg te vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. Vandaar het belang 
van financiële ondersteuning in de begeleiding van die arbeidszorgers. Hiervoor werd een jaarlijks 
bedrag van 3.300 euro per arbeidszorger voorzien. Als provincie drong men ook aan op een wettelijk 
kader, wat tot op vandaag onbestaande was. Men is blij dat er vanuit Vlaanderen een wettelijk kader 
aankomt, waardoor er toch een stukje zekerheid aan die AMA’s (arbeidsmatige activiteiten) geboden 
wordt maar er zijn pijnpunten: 
 
1. de coördinatie van het landschap zelf: met de nieuwe regelgeving gaat quasi iedereen een 
erkenning als begeleider aanvragen, wat een versnippering in het landschap gaat meebrengen. Wie 
gaat die arbeidszorgers naar de juiste plaats sturen? 
2. vanaf 1 juli is er een financiële bijdrage, maar die bedraagt 840 euro per begeleider, per AMA. De 
provincie gaf tot op vandaag 3.300 euro, Vlaanderen gaat naar 840 euro ... Er is dus een financiële 
bekommernis van de organisaties: 840 euro is niet toereikend om de kosten te dragen.  
3. de erkenning: de wetgever heeft ondertussen een heel groot aantal organisaties erkend, en ook 
daar bestaat het risico op versnippering. Er zijn organisaties op het grondgebied niet erkend, omdat ze 
niet voldoen. Dit is dan specifiek de diensteneconomie, bijvoorbeeld het SPIT, Velo … Die zouden niet 
in aanmerking komen waardoor ze geen recht zouden krijgen op subsidiering van Vlaanderen. 
 
Om die pijnpunten te verhelpen en ook op vraag van Vlaanderen (Vlaanderen vroeg de provincie 
namelijk om het beleid rond de AMA’s te ondersteunen) wordt nu het nieuwe reglement voorgesteld 
Dit heeft 3 luiken: 
 

1. de oprichting van een Provinciaal AMA Samenwerkingsverband, een orgaan bestaand uit 
verschillende organisaties die actief zijn in de sector waarvoor een bedrag van 70.000 euro 
voorzien is. Men geeft nu 50 000 euro aan de GTB, de gespecialiseerde dienst voor 
trajectbegeleiding. Nu gaan die 70.000 euro verdeeld worden aan verschillende organisaties. 
De bedragen worden toegekend naargelang de taken die ze toegewezen krijgen. Dat gaat 
van aanvragen tot jaarlijkse bevraging, begeleiding naar bepaalde organisaties … Op basis 
hiervan wordt nominatief een subsidie toegewezen;  

2. Voor een stuk van de 3.300 euro is er een premie, een ondersteuning voor de werkposten en 
daarvoor krijgt men een bedrag 225.000 euro. Dit komt bovenop de 840 euro die Vlaanderen 
geeft. Op basis van de gemaakte berekening worden dit dan dagdelen tussen de 6 en de 12 
euro, wat op jaarbasis ongeveer 846 euro is. Het betekent dat de organisaties die de 
arbeidszorgen begeleiden, met een maximumbedrag van 840, nog 846 euro extra krijgen van 
de provincie (om en bij de 1.700 euro, wat relatief nog veel minder is dan de initiële 3.300 
euro);  

3. Het laatste forfait is 75.000 euro, verdeeld onder alle organisaties samen, om hen 
administratief te ondersteunen. Zeer belangrijk in dit verhaal is ook dat de totaalsom die 
uitgeven wordt gelijk is aan het bedrag dat initieel was voorzien, nl. 400.000 euro. Men gaf tot 
op vandaag ook reeds 400.000 euro, maar splitst dat op in drie luiken. Enerzijds 70.000 euro 
naar het PAS, 200.000 voor de arbeidsmedewerkers en 75.000 als administratieve 
ondersteuning. 

 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 78 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 78 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 54 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 79. 
Stopzetting van de lopende procedure plan-MER voor de bedrijvenzone BOMACO-site. 
 
Dit voorstel werd op 14 juni 2018 ingediend door de N-VA-fractie en toegevoegd aan de agenda van 
de provincieraad van 19 juni 2018. 
 
De heer Van den Cruijce legt uit dat de procedure lang geleden opgestart werd door de provincie in 
samenspraak met de gemeente. Er zijn nu nieuwe elementen: het gemeentebestuur van Asse heeft 
laten weten dat ze het project niet meer ziet zitten en in die zin is onze partner is er weggevallen. 
Wanneer er contact is met de diensten daarover, is de teneur dat men zonder partner daarin niet kan 
verdergaan. Er is ondertussen wel bedrijvigheid op die site, er is ook een actieve boerderij op de 
betreffende gronden, en het is nodig dat we rechtszekerheid inbouwen. Er wordt nu dus voorgesteld 
om die procedure stop te zetten 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, weerlegt dat het niet zo makkelijk is als de heer Van den Cruijce 
voorstelt. Het betreft niet alleen de BOMACO- site, er is ook de vraag die in de loop van 2016-2017 
gesteld werd door Asse, om eventueel na te denken over een uitbreiding van de site. Dat is de 
procedure die nu gestart is. Vermits nu de vraag tot stopzetting van de procedure gesteld is, zou zij de 
provincieraad willen vragen om het huishoudelijk reglement toe te passen, en deze kwestie te laten 
bekijken door de deputatie. De POM is hier ook mee bezig en er zijn inderdaad beslissingen getroffen 
door deze provincieraad, maar de deputatie wil dit toch graag ten gronde bekijken. Het voorstel is dus 
om dit ter bespreking voor te leggen aan deputatie.  
 
De heer Van den Cruijce wil weten welke timing gehanteerd zal worden. De betrokkenen moeten toch 
nieuws krijgen? 
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de deputatie elke week samenkomt, ook in de 
vakantie.  
 
De voorzitter wijst er op dat de timing in het huishoudelijk reglement bepaalt dat, indien een dossier 
wordt doorverwezen door de raad naar de deputatie, de deputatie maximaal 3 maanden de tijd heeft 
om daarop te antwoorden. Behoudens gevallen van hoogdringendheid tellen juli en augustus niet 
mee. De gedeputeerde geeft wel aan dat het niet de bedoeling is om het te laten aanslepen, maar om 
zo spoedig mogelijk een antwoord te geven. Er moet wel gestemd worden, met verwijzing naar artikel 
59 van het huishoudelijk reglement, om dit voorstel door te verwijzen naar de deputatie. 
 
Mevrouw Buysse vraagt of dit op de volgende raadscommissie ruimtelijke ordening ingepland kan 
worden.  
 
De voorzitter wijst erop dat dit na de vakantie zal zijn. Dit dossier zal het normale traject van 
bespreking volgen: eerst deputatie, dan raadscommissie en tenslotte raad. De voorzitter vraagt of 
men ermee akkoord kan gaan om die volgorde van bespreking te volgen, met als deadline de 
provincieraad van september 2018. 
De stemming betreft aldus de doorverwijzing van het dossier naar de deputatie. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 79 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 79 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 58 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
 
 
De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 18 september 2018 en sluit de 
vergadering om 16.45 uur. 
 
 
 


