
Provincieraad van Vlaams-Brabant
NOTULEN

Dinsdag 2 april 2019 
Voorzitterschap van mevrouw Linda Van den Eede

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Sarah Sneyers, mevrouw Fatima Lamarti; provincieraadsleden.

Openbare zitting

Mededelingen

Schriftelijke vragen

Er werden geen schriftelijke vragen ingediend.

Indiening van de verslagen

De voorzitter deelt mee dat kennisgeving nr. 43 en de voorstellen nrs. 44 t.e.m. 48 bij haar werden 
ingediend. Op de provincieraad van 29 januari 2019 werd voorstel nr. 24 verdaagd. Dit voorstel werd 
op 28 maart 2019 toegevoegd aan de agenda van de provincieraad van 2 april.

Notulen 

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van 19 maart 2019 beschikbaar zijn op de 
deelsite. Op vraag van de heer Smout worden er enkele opmerkingen toegevoegd aan het definitieve 
verslag. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het provinciedecreet.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 

Er werden geen mondelinge vragen ingediend. 

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 24
Aanduiding provinciale vertegenwoordigers in huisvestingsmaatschappijen n.a.v. nieuwe legislatuur
Dit voorstel werd op 17 januari 2019 behandeld door de deputatie en uitgesteld op de provincieraad 
van 29 januari 2019.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.



De voorzitter legt artikel 1 van besluit I van voorstel nr. 24 ter geheime stemming voor.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven cvba so te Herent

Bij geheime stemming behaalt de heer Manu Claes 22 stemmen, mevrouw Tie Roefs behaalt 7 
stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Manu Claes aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de huisvestingsmaatschappij 
Sociaal Wonen arro Leuven cvba so te Herent.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven cvba so te Herent

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Geertrui Windels 22 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Geertrui Windels aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven cvba so te Herent.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba so te 
Vilvoorde

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Elke Zelderloo 22 stemmen, mevrouw Sarah Sneyers behaalt 
7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba so te Vilvoorde.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba so te 
Vilvoorde

Bij geheime stemming behaalt de heer Kris Poelaert 22 stemmen, mevrouw Noor Mousaid behaalt 6 
stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Kris Poelaert aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba so te Vilvoorde.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Providentia cvba so te Asse

Bij geheime stemming behaalt de heer Tom Dehaene 22 stemmen, mevrouw Noor Mousaid behaalt 6 
stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Tom Dehaene aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Providentia cvba so te Asse.



Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Providentia cvba so te Asse

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Elke Zelderloo 22 stemmen, mevrouw Sarah Sneyers behaalt 
6 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Providentia cvba so te Asse.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw cvba so te Herent

Bij geheime stemming behaalt de heer Diederik Dunon 22 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 6 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw cvba so te Herent.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw cvba so te Herent

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Lucia Dewolfs 22 stemmen, mevrouw Tie Roefs behaalt 6 
stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Lucia Dewolfs aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw cvba so te Herent.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis cvba so te Tervuren

Bij geheime stemming behaalt de heer Marc Wijnants 22 stemmen, mevrouw Noor Mousaid behaalt 6 
stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Marc Wijnants aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis cvba so te Tervuren.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis cvba so te Tervuren

Bij geheime stemming behaalt de heer Manu Claes 22 stemmen, de heer Stephan Boogaerts behaalt 
6 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Manu Claes aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis cvba so te Tervuren.



Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so te Sint-
Pieters-Leeuw

Bij geheime stemming behaalt de heer Walter Zelderloo 22 stemmen, mevrouw Stephanie De Bock 
behaalt 6 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Walter Zelderloo aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so te Sint-Pieters-
Leeuw.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so te Sint-
Pieters-Leeuw

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Ella De Neve 22 stemmen, mevrouw Sarah Sneyers behaalt 
7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Ella De Neve aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so te Sint-Pieters-
Leeuw.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei cvba so te Halle

Bij geheime stemming behaalt de heer Gunther Coppens 22 stemmen, mevrouw Noor Mousaid 
behaalt 7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Gunther Coppens aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei cvba so te Halle.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei cvba so te Halle

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Lena Ghysels 22 stemmen, mevrouw Sarah Sneyers behaalt 
7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Lena Ghysels aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei cvba so te Halle.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba so te Diest

Bij geheime stemming behaalt de heer Diederik Dunon 22 stemmen, de heer Stephan Boogaerts 
behaalt 7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba so te Diest.



Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba so te Diest

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Hilde Kaspers 22 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Hilde Kaspers aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba so te Diest.

Effectief vertegenwoordiger gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Cnuz cvba so te Tienen

Bij geheime stemming behaalt de heer Diederik Dunon 22 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Cnuz cvba so te Tienen.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
huisvestingsmaatschappij Cnuz cvba so te Tienen

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Lucia Dewolfs 22 stemmen, de heer Stephan Boogaerts 
behaalt 7 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Lucia Dewolfs aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
huisvestingsmaatschappij Cnuz cvba so te Tienen.

De voorzitter legt artikel 2 van besluit I van voorstel nr. 24 ter geheime stemming voor.

De voorzitter deelt mee voor elke aanduiding één kandidatuur te hebben ontvangen en vraagt of de 
raad akkoord gaat om dit in zijn geheel te stemmen.

De heer Tobback stelt dat dit een betwistbare procedure is en vraagt om aparte stemmingen.

De voorzitter stemt hiermee in.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Sociaal 
Wonen arro Leuven cvba so te Herent

De heer Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Tom Dehaene aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven cvba so 
te Herent.



Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Sociaal Wonen arro Leuven cvba so te Herent

Mevrouw Monique Swinnen behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Monique Swinnen aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven cvba so 
te Herent.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Inter-
Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba so te Vilvoorde

De heer Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Tom Dehaene aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse Maatschappij voor 
Huisvesting cvba so te Vilvoorde.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Inter-
Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba so te Vilvoorde

Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse Maatschappij voor 
Huisvesting cvba so te Vilvoorde.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Providentia cvba so te Asse

De heer Kris Poelaert behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Kris Poelaert aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant 
in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Providentia cvba so te Asse.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Providentia cvba so te Asse

Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Providentia cvba so te Asse.



Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Volkswoningbouw cvba so te Herent

De heer Diederik Dunon behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw cvba so te Herent.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Volkswoningbouw cvba so te Herent

Mevrouw Lucia Dewolfs behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Lucia Dewolfs aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw cvba so te Herent.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Elk zijn 
Huis cvba so te Tervuren

De heer Manu Claes behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 3 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Manu Claes aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant 
in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis cvba so te Tervuren.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Elk 
zijn Huis cvba so te Tervuren

Mevrouw Geertrui Windels behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Geertrui Windels aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis cvba so te Tervuren.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so te Sint-Pieters-Leeuw

De heer Walter Zelderloo behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Walter Zelderloo aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting cvba so te Sint-Pieters-Leeuw.



Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so te Sint-Pieters-Leeuw

Mevrouw Ella De Neve behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Ella De Neve aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting cvba so te Sint-Pieters-Leeuw.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Woonpunt Zennevallei cvba so te Halle

De heer Gunther Coppens behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Gunther Coppens aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei cvba so te 
Halle.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij 
Woonpunt Zennevallei cvba so te Halle

Mevrouw Lena Ghysels behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Lena Ghysels aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei cvba so te 
Halle.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Diest 
Uitbreiding cvba so te Diest

De heer Diederik Dunon behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba so te Diest.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Diest 
Uitbreiding cvba so te Diest

Mevrouw Hilde Kaspers behaalt bij geheime stemming 24 stemmen voor, 9 tegenstemmen, geen 
enkel provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Hilde Kaspers aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba so te Diest.

De heer Tobback vraagt wie beslist of uiteindelijk de mannelijke of de vrouwelijke kandidaat gekozen 
wordt. Hij oppert dat de provincie overal (enkel) de vrouwelijke kandidaat zou kunnen voordragen. Hij 
wenst te weten wie de provincie vertegenwoordigt in die discussie. 

De voorzitter antwoordt dat de algemene vergadering de kandidaten aanduidt. De provincieraad moet 
voor elke functie zowel een mannelijke als een vrouwelijk kandidaat aanduiden.



De heer Tobback stelt dat in theorie de algemene vergadering hierover beslist, maar dat in de praktijk 
op die algemene vergadering bijna uitsluitend gediscussieerd zal worden over wie de vrouwelijke 
kandidaat levert. Wanner men het volledig overlaat aan de algemene vergadering, loopt men het risico 
allemaal mannen te krijgen. 

De voorzitter herhaalt dat die bevoegdheid bij de algemene vergadering ligt, niet bij de provincieraad.

Mannelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Cnuz 
cvba so te Tienen

De heer Diederik Dunon behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Cnuz cvba so te Tienen.

Vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Cnuz 
cvba so te Tienen

Mevrouw Lucia Dewolfs behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Lucia Dewolfs aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Cnuz cvba so te Tienen.

De voorzitter legt artikel 3 van besluit I van voorstel nr. 24 ter stemming voor.
Voorstel nr. 24 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 22 stemmen voor, 1 tegenstem en 10 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 1 van besluit II van voorstel nr. 24 ter geheime stemming voor.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering van nv 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De heer Steven Elpers behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Steven Elpers aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van nv Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
van nv Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De heer Walter Zelderloo behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 6 tegenstemmen en 5 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Walter Zelderloo aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van nv Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen.



De voorzitter legt artikel 2 van besluit II van voorstel nr. 24 ter stemming voor.
Voorstel nr. 24 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 22 stemmen voor, geen enkele 
tegenstem en 11 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De heer Tobback licht zijn onthouding toe. Stemmen over de duur van deze mandaten is zinloos, 
gezien de duur van het mandaat vastligt in de statuten van de betreffende organisaties. Enkel 
wanneer de duurtijd gehalveerd wordt om een bepaalde reden, is het zinvol om erover te stemmen. 
Verder is de wet van toepassing.  

De voorzitter legt artikel 1 van besluit III van voorstel nr. 24 ter geheime stemming voor.

Effectief vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering van Dijledal 
cvba so

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Lucia Dewolfs 22 stemmen, mevrouw Tie Roefs behaalt 7 
stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Lucia Dewolfs aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van Dijledal cvba so. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering 
van Dijledal cvba so

Bij geheime stemming behaalt de heer Diederik Dunon 22 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 6 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich en 3 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de gewone en buitengewone algemene vergadering van Dijledal cvba so.

De voorzitter legt artikel 2 van besluit III van voorstel nr. 24 ter geheime stemming voor.

Eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Dijledal cvba so

De heer Diederik Dunon behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Diederik Dunon aangeduid als eerste vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de raad van bestuur van Dijledal cvba so. 

Tweede vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Dijledal cvba so

Mevrouw Lucia Dewolfs behaalt bij geheime stemming 22 stemmen voor, 8 tegenstemmen en 3 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Lucia Dewolfs aangeduid als tweede vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de raad van bestuur van Dijledal cvba so.

De voorzitter legt artikel 3 van besluit III van voorstel nr. 24 ter stemming voor.
Voorstel nr. 24 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 22 stemmen voor, 1 tegenstem en 10 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Tobback licht zijn onthouding toe, hij herhaalt dat het zinloos is te stemmen over de duur van 
het mandaat indien je dit niet zelf wil opsplitsen. Hij stelt de vraag wat er zou gebeuren indien iemand 
uit de meerderheid tegen had gestemd, zouden de mandaten dan opgesplitst worden? Wanneer er 



geen termijn gezet wordt, heeft de betrokkene het recht heel de legislatuur te zetelen en kan het 
mandaat niet zomaar ingetrokken worden.

Mevrouw Roefs stelt voor het bordje aan de ingang te veranderen. Ze acht dit meer een oligarchie, 
waar enkelen over de provincie beslissen, in plaats van een democratie. Ze wijst erop dat de N-VA in 
de meerderheid is binnen de meerderheid. Deze partij zou een andere politieke cultuur willen 
nastreven, de partij Groen meent hier echter weinig van te ondervinden. Mevrouw Roefs vindt het 
jammer dat de jongeren die talrijk vertegenwoordigd zijn binnen de fractie Groen zo een beeld krijgen 
van de democratie.

Mevrouw Ghysels verwijst naar de vorige legislatuur, N-VA zat toen in de oppositie en was de fractie 
met de jongeren. Het ging er op dezelfde manier aan toe.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 43
Reeks interne kredietaanpassingen 2018.
De kennisgeving werd op 26 maart 2019 behandeld in de raadscommissie Financiën.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de wijzigingen beperkt zijn en dat het resultaat op 
kasbasis in de goede richting, namelijk met 382.000 euro, is geëvolueerd.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 43 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt akte van kennisname nr. 43.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 44
1e budgetwijziging 2019
Dit voorstel werd op 26 maart 2019 behandeld in de raadscommissie Financiën.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de eerste budgetwijziging een beperkte wijziging was ter 
waarde van ongeveer 700.000 euro op kasbasis, het resultaat op kasbasis bedraagt iets meer dan 17 
miljoen euro. Bij de uitgaven zijn een aantal wijzigingen terug te vinden waaronder werkingsuitgaven 
en de huur van extra klassen voor de school de Sterretjes. Bij de juridische dienst dient er telkens een 
bedrag voorzien te worden wanneer er een advocaat aangesteld wordt, onafhankelijk of die betwisting 
in het lopende jaar afgerond wordt. Mevrouw Swinnen vult aan dat de ontvangsten stijgen door de 
verhoging van de raming van de opbrengsten uit de opcentiemen met ongeveer 570.000 euro. 
Jaarlijks wordt er ook een groot deel van het investeringsbudget overgedragen van 2018 naar 2019, 
dit omvat bijna 17 miljoen euro. Een aantal nieuwe investeringen zijn hierin opgenomen, o.a. een 
verhoging voor het budget voor mobiliteit voor de schoolroutes, zonnepanelen in het PISO, 
herinrichten van de schietstand en het horecapunt in het PIVO. Bij deze laatste wordt gekozen voor 
geothermie, dit brengt een extra kost van 280.000 euro met zich mee. Details over de subsidie en de 
toelichting zijn terug te vinden achteraan in het dossier.

De heer Smout wenst terug te komen op een oud onderwerp, namelijk de Wijnpers. Hij vraagt of 
hiervoor een budgetwijziging is opgenomen, gezien het budget voor de verbouwing ontoereikend was. 
Hierdoor moest er een tijdelijke opstelling komen. 

De heer Nevens, gedeputeerde, legt uit dat het dossier intussen is opgesplitst in twee luiken, het 
verbouwen van het bestaand serrecomplex en het bouwen van nieuwe klaslokalen. Voordien was dit 
één dossier waardoor de aantrekkingskracht van indieners beperkt was. Het bouwen van een serre is 
complexer als het bouwen van een klassiek gebouw. Door dit apart op de markt te brengen denkt men 
de prijs te kunnen drukken. 

• Doelstellingennota p.3

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.



• De financiële toestand p.11

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Het doelstellingenbudget (B1) p.15

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1) p.19

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Wijziging van een investeringsenveloppe (BW 2 – per beleidsdomein) p.23

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) p.45

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4) p.49

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

• Lijst van de gewijzigde nominatieve opdrachten (B6) p.53

Mevrouw Roefs wenst na te gaan of de opmerking in verband met de besparing van 175.000 euro 
voor Noord-Zuid is opgenomen in het verslag van de raadscommissie financiën. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, merkt op dat dit onderdeel bij hoofdstuk 8 (subsidies) hoort en laat 
weten dat dit opgenomen is in het verslag.

De voorzitter verwijst naar de volgende raadscommissie voor de goedkeuring ervan.  

• Lijst met wijzigingen aan de nominatief toe te kennen subsidies (B8) p.59

De heer Florquin wenst uitleg te krijgen bij de wijziging op het vlak van ondersteuning van de DAV’s 
(diensten aangepast vervoer). Hij vreest dat steden en gemeenten door deze besparing op langere 
termijn financieel meer zullen moeten ophoesten. De heer Florquin vraagt of er een nieuwe 
subsidieregeling komt en of er hierbij rekening gehouden wordt met de DAV’s die actief zijn binnen 
Vlaams-Brabant. Hij informeert of er ook rekening gehouden wordt met de verhoogde bijdrage die 
steden en gemeenten zouden moeten betalen indien er een aangepaste overeenkomst komt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, leg uit dat de provincie twee uitgangspunten heeft. Enerzijds één 
tarief hanteren over heel de provincie voor mensen met een mobiliteitsbeperking, namelijk 0,50 euro 
per kilometer. Anderzijds wil de provincie inzetten op zo weinig mogelijk lege kilometers. Uit analyse 
van de afgelopen jaren is gebleken dat veel verplaatsingen, veel lege kilometers met zich 
meebrengen. De provincie wenst een aangepaste samenwerking met de DAV’s. De overeenkomst die 
afgesloten was met de DAV’s om 0,10 euro per kilometer bij te leggen bij elke gemeente die 
ingetekend had is intussen verlopen. Deze overeenkomst was afgesloten voor 3 jaar. De heer 
Dehaene duidt erop de intentie te hebben een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de DAV’s en te 
kijken waar de provincie kan ondersteunen, hierover dient nog van gedachten gewisseld te worden. In 
de nieuwe overeenkomt dient rekening gehouden te worden met de twee uitgangspunten, namelijk 
éénzelfde tarief en minder lege kilometers.

De heer Florquin dankt de gedeputeerde. Hij vraagt of de deputatie de intentie heeft om die bijdrage 
0,10 euro per kilometer niet meer te ondersteunen naar de toekomst toe en of de steden en 
gemeenten of de klant hiervoor opdraaien. 



De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat de overeenkomst voor de ondersteuning van 0,10 
euro per kilometer opgezegd is. De steden en gemeenten zijn vrij zelf een overeenkomst af te sluiten 
met de DAV’s. Deze laatsten worden financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid, deze 
middelen volstaan om hun dienstverlening te garanderen. De gemeenten beschikken over voldoende 
informatie om te beslissen zelf een overeenkomst af te sluiten met de DAV’s. De provincie ijvert van 
haar kant naar eenzelfde tarief, minder lege kilometers  en één contactpunt.

De heer Florquin herhaalt de vraag of het toekomstgericht duurder wordt voor steden en gemeenten of 
voor de klant.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het doorgaans goedkoper wordt voor de klant. De 
provincie ijvert naar een maximum tarief van 0,50 euro per kilometer voor elke gebruiker met een 
mobiliteitsbeperking voor elke rit. Verschillende tarieven worden gehanteerd afhankelijk van de 
afstand van de rit, vaak gaat het om hogere tarieven.

De heer Florquin vraagt of dit ook van toepassing is op het vast vervoer.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de DAV’s middelen krijgen om mensen in een rolstoel te 
verplaatsen. Sommige DAV’s hebben hun diensten uitgebreid voor niet-rolstoelgebruikers, hiervoor is 
geen subsidie voorzien vanuit de Vlaamse Overheid, de provincie zal dit ook niet ondersteunen. De 
DAV’s dienen zich volgens de Vlaamse Overheid vooral te focussen op rolstoelgebruikers, hiervoor 
worden zij ondersteund.

• Motivering voor de aanpassing van de doelstellingennota p.75

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 44 ter stemming voor.
Voorstel nr. 44 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 22 stemmen voor, geen enkele 
tegenstem en 12 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De heer Florquin licht toe dat Sp.a zich onthoudt in het kader van de besparing op de DAV’s.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 45
Deelname aan het raamcontract voor mobiele telecommunicatie van de Vlaamse Overheid – principe 
beslissing
Dit voorstel werd op 26 maart 2019 behandeld in de raadscommissie Financiën.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de provincie in 2007 een contract heeft afgesloten 
voor mobiele abonnementen. Dit contract was jaarlijks opzegbaar en werd aangepast aan de 
marktprijzen. Vorig jaar sloot Vlaanderen een raamcontract af voor mobiele communicatie. Instappen 
in dit project levert een besparing op van 25%, namelijk 65.000 euro op jaarbasis.

De heer Smout vraagt naar de duurtijd van het contract en vermeldt dat de provider hetzelfde blijft.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat het gaat om een contract voor 7 jaar, vanaf het 
5de jaar opzegbaar. Het is geen exclusief contract, de provider blijft Proximus. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 45 ter stemming voor.
Voorstel nr. 45 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 34 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.



De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 46
Definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt 
Londerzeel – deelplan Terlocht’
Dit voorstel werd op 26 maart 2019 behandeld in de raadscommissie Ruimte.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat de Vlaamse Regering de opdracht gaf rond de 
afbakening van de economische knooppunten in de provincie. Het dossier bevindt zich nu in haar 
eindfase. Er werd een openbaar onderzoek gevoerd en men kwam tot het deelplan ‘Terlocht’. Er werd 
beslist dit project stapsgewijs uit te voeren en niet meteen de 40 hectare te realiseren. Dit enerzijds 
omwille van mobiliteitsredenen en anderzijds omwille van het al dan niet aanleggen van het op- en 
afrittencomplex. Het deelplan ‘Terlocht’ bestaat uit 12 hectare met grote kavels voor bedrijven. 
Winkels en kantoren zijn hier uitgesloten. Een openbaar onderzoek werd gevoerd, de adviezen 
hiervan werden behandeld door de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). 
Mevrouw Schevenels vraagt de goedkeuring van het RUP en het deelplan ‘Terlocht’.

De heer Laeremans uit zijn bezorgdheid om de mensen die er wonen. De woningen liggen 
zonevreemd, toch kregen ze de toelating om er te bouwen. Als het gebied een volledig paarse 
invulling krijgt, zitten de omwonenden nog jaren in onzekerheid. Hij meent dat men een duidelijke 
oplossing had moeten bieden door de omwonenden te onteigenen en een vergoeding te geven. De 
heer Laeremans betwijfelt of er door de provincie met de omwonenden is gesproken. Planologisch 
horen ze er niet meer thuis en dus had men een oplossing moeten voorzien. Nu leven deze mensen 
nog jaren in onzekerheid.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, neemt deze bezorgdheid mee. De woningen hebben echter 
geen vergunning, ze liggen zonevreemd in agrarisch gebied. Ze deelt mee te communiceren nadat de 
raad haar beslissing heeft genomen. 

De heer Boogaerts meldt dat er in het definitieve plan geen rekening is gehouden met de resultaten 
van het openbaar onderzoek.  De PROCORO en de gemeente Londerzeel hebben een voorwaardelijk 
gunstig advies gegeven. Dit advies is ongunstig zolang niet aan de voorwaarden voldaan is, hier 
houdt de provincie volgens hem geen rekening mee. Het mobiliteitsprobleem speelt hierin een 
belangrijke rol. De ontwikkeling van het op- en afrittencomplex Londerzeel-Noord dient eerst 
gerealiseerd te worden, dit is echter nog niet opgenomen in de planning van Vlaanderen. Hierdoor zal 
de druk op de buurt op het vlak van mobiliteit toenemen. De heer Boogaerts uit ook zijn bezorgdheid 
om de omwonenden, hij betwijfelt of er met hen gesproken is. Hij verwijst naar de zwakke 
communicatie die er was met de omwonenden voor het knooppunt ten zuiden van Londerzeel. In de 
beginfase  van dit project was er sprake van een goederenspoor, hier wordt in tussentijd niet meer 
over gesproken. Hij wijst op het feit dat de A12 één van de gevaarlijkste wegen van Vlaanderen is en 
voorspelt dat dit project dat alleen maar erger zal maken. Omwille van deze redenen zal Groen niet 
voor dit project stemmen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verwijst naar het advies van de PROCORO wat betreft het 
mobiliteitsprobleem en de opmerkingen van de gemeente Londerzeel. De mobiliteitsstudie die heeft 
plaatsgevonden heeft uitgewezen dat het stuk dat nu ontwikkeld zou worden voldoet aan het 
bestaande wegennet. Bovendien blijft de provincie aandringen bij de Vlaamse Regering op de 
realisatie van het op- en afrittencomplex, zodat er verder gewerkt kan worden aan het economisch 
knooppunt.

De heer Tobback heeft enkele bedenkingen. Het gaat om de bedrijvenzone Londerzeel. In dit gebied 
is de provincie bevoegd voor het bedrijventerrein, Vlaanderen voor het op- en afrittencomplex en 
Haviland voor het gebied in Meise. Hij vraagt waarom net de provincie en niet Haviland of Vlaanderen 
hierin initiatief moet nemen. Verder wordt verwezen naar het feit dat de gemeente Londerzeel geen 
uitdrukkelijk gunstig advies heeft gegeven. Hij vindt het niet kunnen dat de provincie een plan 
goedkeurt boven het hoofd van de gemeente. De heer Tobback verwijst naar de raadscommissie waar 
de heer Coppens sprak over een gunstig advies van de gemeente Londerzeel. In meerdere adviezen, 
waaronder dat van de gemeente Londerzeel is te lezen eerst het op- en afrittencomplex Londerzeel-
Noord te realiseren en pas nadien over te gaan tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De heer 
Tobback acht dit geen voorwaardelijk gunstig advies maar een negatief advies waarin duidelijk staat te 
wachten tot het op- en afrittencomplex gerealiseerd is. De PROCORO wijst in haar advies ook op de 
wenselijkheid van de realisatie van het op- en afrittencomplex en de afhankelijkheid van de Vlaamse 



Regering voor de realisatie ervan. Toch zegt de PROCORO niet langer te wachten op een beslissing 
van de Vlaamse regering en de herbestemming door te voeren. Dit zorgt ervoor dat de omwonenden 
jarenlang in onzekerheid leven. Sp.a zal zich omwille van deze redenen onthouden over het voorstel.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de provincie 15 jaar geleden deze taakstelling heeft 
gekregen vanuit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en deze probeert zo goed mogelijk uit te 
voeren. Bovendien zegt de PROCORO ook dat het uitstellen van het project ongewenste effecten kan 
meebrengen, zoals ongewenste versnippering van het landschap door het verder verspreiden van 
economische activiteiten. Door een gebrek aan vestigingsmogelijkheden op geschikte locaties zullen 
bedrijven zich noodgedwongen vestigen op verschillende locaties. Omwille van deze reden vindt de 
PROCORO zich in het voorstel van het provinciebestuur om stapsgewijs over te gaan tot de invulling 
ervan op voorwaarde dat het verkeer op korte termijn op een aanvaardbare manier afgewikkeld kan 
worden. De eerste stap is het deelplan ‘Terlocht’, waarbij uit de mobiliteitsstudie van 2017 is gebleken 
dat aan die voorwaarde voldaan kan worden. De PROCORO verwijst hier regelmatig naar terug. Dit 
heeft het provinciebestuur ertoe gebracht om stapsgewijs het project uit te werken.

De heer Tobback dankt de gedeputeerde. Hij meldt dat een taak van 15 jaar geleden in tussentijd 
gewijzigd is waardoor twee instanties, namelijk de provincie en Vlaanderen, een bedrijvenzone 
moeten inrichten. Hij stelt de vraag of er in de toekomst nog moet ingegaan worden op een 
taakstelling met onvoldoende garantie op de realisatie ervan. De heer Tobback wijst op de 
tegenstrijdigheid van de PROCORO. De PROCORO spreekt over de wenselijkheid van het op- en 
afrittencomplex maar tegelijkertijd zegt men geen garantie te hebben van Vlaanderen en spreekt men 
over de versnippering van het landschap. De heer Tobback verduidelijkt dat wanneer de provincie een 
taak krijgt zonder garantie op de uitvoering ervan, zodat dit op een behoorlijke wijze kan gebeuren, 
men deze taak naar de toekomst toe beter niet meer zou aanvaarden.

De heer Laeremans vraagt of de provincie bereid is om de omwonenden juridisch bij te staan in deze 
situatie, zodat deze mensen een uitzicht geboden wordt. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 46 ter stemming voor.
Voorstel nr. 46 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 19 stemmen voor, geen enkele 
tegenstem en 12 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 47
F3 fietsbrug R0: Addendum I bij de samenwerkingsovereenkomst
Dit voorstel werd op 26 maart 2019 behandeld in de raadscommissie Ruimte.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het een addendum is op een 
samenwerkingsovereenkomst die de provincie heeft met de Vlaamse overheid en de gemeenten. De 
werkvennootschap neemt de plaats in van de Vlaamse overheid. Het bedrag dat de provincie bijdraagt 
voor het realiseren van de fietsbrug en de aantakking naar de fietsbrug is opgelopen naar 6,8 miljoen 
euro. Door verder onderzoekswerk is men tot dit bedrag gekomen. Momenteel werd er 5,8 miljoen 
euro voorzien in de begroting van de provincie. Indien dezelfde voorwaarden aangehouden worden 
zoals in de overeenkomst afgesloten in 2014 loopt het bedrag voor dat traject op naar 8,5 miljoen 
euro. De heer Dehaene stelt voor om een overeenkomst af te sluiten voor 6,8 miljoen euro, dit is 1 
miljoen euro meer dan oorspronkelijk voorzien in de begroting. Wel is dit nog steeds 1,7 miljoen 
minder dan wanneer de provincie de afspraken van 2014 hanteert.
Na overleg met de werkvennootschap kwam de provincie tot een aangepast bedrag van 6,8 miljoen 
euro. De heer Dehaene vraagt de goedkeuring van de aangepaste overeenkomst zodat de 
werkvennootschap het bestek op de markt kan brengen en de werken najaar 2019/begin 2020 kunnen 
starten. Hij wijst op het belang van de fietsbrug aangezien het een ontbrekende schakel is op de 
fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. 



De heer Tobback beaamt dat dit project zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Hij heeft echter 
wel zijn bedenkingen bij de werkvennootschap, de verantwoordelijkheden zijn hierdoor minder 
transparant. Sp.a onthoudt zich op dit voorstel. Enerzijds als protest tegen de Vlaamse Regering die 
de bevoegdheden van de provincies maximaal wou beperken, anderzijds is Sp.a van mening dat dit 
project tot de bevoegdheid van Vlaanderen behoort en dus door hen gefinancierd moet worden. De 
heer Tobback benadrukt dat meer dan 1/3de van het provinciale investeringsbudget naar dit project 
gaat, terwijl Vlaanderen hiervoor zou moeten opdraaien. Hij vergelijkt dit met een dossier in Leuven en 
Herent waar Vlaanderen geprobeerd heeft de gemeente te laten opdraaien voor een fietsbrug aan 
Gasthuisberg terwijl dit tot de bevoegdheid van Vlaanderen behoort. De heer Tobback benadrukt dat 
de 8 miljoen die voorzien is voor dit project niet meer kan uitgegeven worden aan fietspaden in het 
Hageland en het Pajottenland. Hij stelt voor de regering en de bevoegde minister hierop attent te 
maken.

De heer Dehaene, gedeputeerde, verduidelijkt dat de bijdrage van de provincie niet besteed wordt aan 
de brug en de tunnel, dit is een algemene afspraak tussen de provincies en Vlaanderen. Voor 
bruggen, tunnels, gewestwegen… is Vlaanderen bevoegd.  De provincie komt tussen in de 
financiering van de aantakkingen van de fietssnelweg aan de fietsbrug. De heer Dehaene wijst erop 
dat het om een groot bedrag gaat. Dit is te wijten aan de complexiteit van de constructie gezien er 
gewerkt wordt in de berm van de spoorwegen, wat extra veiligheidsvoorwaarden met zich meebrengt. 
Na verder onderzoekswerk is gebleken dat de kostprijs hoger is dan oorspronkelijk voorzien. Hij 
verduidelijkt dat het wel degelijk om 6,8 miljoen gaat en niet 8 miljoen, waarvan reeds 5,8 miljoen 
voorzien is in de begroting van de provincie. Het provinciebestuur is zich bewust van de grote omvang 
van het budget. Er wordt nogmaals gewezen op het belang van deze schakel in het netwerk van 
fietssnelwegen voor de regio. De provincie acht dit de moeite waard om in te investeren.

De heer Smout benadrukt dat indien de fietssnelwegen tot de provinciale bevoegdheid behoren en 
blijven behoren, hierin moet blijven geïnvesteerd worden. Vlaams Belang wijst op het nut van deze 
investering en deelt mee het voorstel te steunen.

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 25 stemmen voor, geen enkele 
tegenstem en 9 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 48
Vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering van de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn
Dit voorstel werd op 14 maart 2019 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 48 ter geheime stemming voor.

Effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn 

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Geertrui Windels 22 stemmen, mevrouw Luka Augustijns 
behaalt 7 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Geertrui Windels aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de provincie 
Vlaams-Brabant in de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.



Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn

Bij geheime stemming behaalt mevrouw Lena Ghysels 21 stemmen, de heer Stephan Boogaerts 
behaalt 7 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich en 2 provincieraadsleden stemmen tegen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de mevrouw Lena Ghysels aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De 
Lijn.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 48 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 48 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 12 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De heer Tobback meldt dat het logischer is om eerst te stemmen over de duur van het mandaat en 
nadien over de kandidaturen. Potentiële kandidaten dienen eerst te weten voor welke periode het 
mandaat is.

De voorzitter zegt dat er een toelichting zal volgen over overheidsopdrachten. Ze deelt mee dat de 
volgende provincieraad zal plaatsvinden op dinsdag 7 mei 2019 en sluit de vergadering om 15.55 uur.

Toelichting overheidsopdrachten

n.v.d.r
De toelichting over overheidsopdrachten is beschikbaar op de deelsite voor de raadsleden. 


