
1

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 25 april 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer François Van Hoobrouck-d’Aspre, mevrouw An Hermans, mevrouw Fatima Lamarti, mevrouw 
Anne Sobrie, de heer Koen Moeyersons, de heer Nico Creces en de heer Guy Uyttersprot; 
provincieraadsleden.

De voorzitter deelt mee dat hij vandaag in kennis werd gesteld van het ontslag van de heer François Van 
Hoobrouck-d’Aspre. De heer Van Hoobrouck wordt bijgevolg verontschuldigd voor de provincieraad van 
25 april 2017. De voorzitter zegt dat de administratie dan ook de nodige voorbereidingen zal treffen om, 
tijdens de provincieraad van 16 mei 2017, te voorzien in de vervanging van de heer Van Hoobrouck-
d’Aspre.

Afwezigen
Mevrouw Marie-Claire Loozen; provincieraadslid.

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 12 april 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
de heer Willy Smout van 13 maart 2017 inzake de flexibiliteit en de kledijvoorschriften in de 
zwembaden van de provinciale domeinen.

Op 14 april 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van mevrouw Liselore Fuchs 
van 30 maart 2017 met betrekking tot de inplantingsaanvragen voor windmolenparken in Vlaams-
Brabant.

Op 21 april 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 22 maart 2017 met betrekking tot de Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven en Beraat te 
Diest.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen met nrs. 36 t.e.m. 40, de kennisgeving nr. 41 en de voorstellen 
met nrs. 42 t.e.m. 45 bij hem werden ingediend.

Op 13 april 2017 diende de heer Daniël Fonteyne, provincieraadslid voor de Vlaams Belang-fractie, 
motie nr. 46 in met betrekking tot de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke. 
Deze motie werd tijdig ingediend en geagendeerd voor de provincieraad van 25 april 2017.

Bij aanvang van deze provincieraad diende de meerderheidsfracties amendement nr. 46/1 in met 
betrekking tot de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke.
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Op 16 april 2017 diende mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede, namens de N-VA-fractie, motie 
nr. 47 in met betrekking tot de organisatie van een vergelijkende audit naar de verschillen in 
rechtspraak. Deze motie werd eveneens tijdig ingediend en bijgevolg via de aanvullende agenda 
toegevoegd aan de agenda van de provincieraad van 25 april 2017.

Op 19 april 2017 diende mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede, namens de N-VA-fractie, 
kennisgeving nr. 48 in inzake het mondelinge en schriftelijke verslag uitgebracht door de provinciale 
vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Havicrem.

Conform artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad dient de provincieraad zich 
uit te spreken over de ontvankelijkheid van motie nr. 46 & 47.

De voorzitter legt de ontvankelijkheid van motie nr. 46 ter stemming voor.
Motie nr. 46 wordt bij hoofdelijke stemming ontvankelijk verklaard met 59 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt de ontvankelijkheid van motie nr. 47 ter stemming voor.
Motie nr. 47 wordt bij hoofdelijke stemming ontvankelijk verklaard met 57 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming

De heer Laeremans vraagt of het amendement 46/1 van de meerderheidsfracties niet eerder kon 
bezorgd worden.

De heer Claes antwoordt dat dit niet mogelijk was.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft een opmerking met betrekking tot de agenda van 25 april 
2017. Ze verwijst naar het huishoudelijk reglement van de provincieraad en zegt dat voorstellen vóór 
moties moeten behandeld worden. In dit geval had kennisgeving nr. 48 vóór de moties nr. 46 & 47 
moeten geagendeerd worden.

De voorzitter antwoordt dat het een kennisneming betreft, geen voorstel.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede herinnert zich niet dat een kennisgeving ooit op een dergelijke 
manier werd gereageerd. Ze stelt dat, als het huishoudelijk reglement bepaalt dat voorstellen vóór de 
moties moeten geagendeerd worden, de voorzitter deze bepaling moet toepassen.

De voorzitter verwijst eveneens naar artikel 32 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 
en citeert dat behoudens het vragenuur, de voorzitter de volgorde kan wijzigen indien de actualiteit dit 
vereist en dat de voorzitter tevens de volgorde bepaalt van de punten in elke rubriek.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 14 maart 2017 
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)

Er werden geen mondelinge vragen ingediend voor de provincieraad van 25 april 2017.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 36.
Aanstellen van een communicatiebureau voor de vijf Vlaamse provincies voor een 
communicatiecampagne voor fietssnelwegen. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, het 
bestek en de wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 18 april 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat een herkenbaar logo werd ontwikkeld voor de 
fietssnelwegen. Bovendien werd aan elke fietssnelweg een uniek nummer gegeven. Dit systeem werd 
positief geëvalueerd. Hij legt uit dat wordt voorgesteld een communicatiebureau aan te stellen om het 
gebruikte logo en de fietssnelwegen meer bekendheid te geven.

Hij deelt mee dat dit project zal worden uitgevoerd in samenspraak met de vijf Vlaamse provincies en 
dat de provincie Antwerpen de overheidsopdracht zal voeren. De overige provincies dragen bij aan de 
opmaak van de overkoepelende communicatiecampagne. Daarnaast kan elke provincie, op afroep, de 
geselecteerde inschrijver inschakelen voor bijkomende specifieke opdrachten. 

Hij legt uit dat er een onderhandelingsprocedure met bekendmaking zal gevoerd worden op Europees 
niveau en een raamcontract zal worden afgesloten voor vier jaar. De bijdrage van Vlaams-Brabant 
bedraagt 1/5e van het overkoepelend geheel, met een eventueel bijkomend budget voor bijkomende 
opdrachten.

Mevrouw Geerseau-Desmet vindt het een mooi initiatief; ze wil echter benadrukken dat er speciale 
statuten zijn voor de faciliteitengemeenten. Ze vraagt hiermee rekening te houden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 36 ter stemming voor.
Voorstel nr. 36 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 37.
Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie & acht gemeenten voor het beborden van buurt- 
en voetwegen.
Dit voorstel werd op 18 april 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er een nieuwe oproep werd gelanceerd voor het 
plaatsen van borden langs trage wegen. Nieuw is dat de provincie deze borden volledig betaalt. De 
plaatsing dient echter wel te gebeuren door de betreffende gemeenten. Acht gemeentebesturen 
gingen in op de oproep. Hij licht toe dat met dit voorstel het akkoord wordt gevraagd van de 
provincieraad om de bordjes te kunnen laten maken en ze vervolgens over te dragen en te laten 
plaatsen door de gemeenten.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede dient een amendement in. Ze merkt op dat de gemeente 
Roosdaal tussen de betrokken gemeenten staat. Ze bevestigt dat er reeds een 
samenwerkingsovereenkomst is tussen de gemeente Roosdaal en de provincie maar dat de 
gemeenteraadsbeslissing, waarin wordt bepaald op welke plaatsen de bordjes moesten voorzien 
worden, geschorst werd door de provinciegouverneur. 

Ze licht toe dat de lijst met de benamingen en de geplande locaties moest goedgekeurd worden door 
de gemeenteraad van Roosdaal. Deze lijst zou echter pas een maand na die betreffende 
gemeenteraad opgemaakt worden. De N-VA vroeg daarom om dit agendapunt te verdagen tot de 
volgende gemeenteraad maar dit gebeurde niet. Vandaar dat de provinciegouverneur deze beslissing 
schorste. Ze vraagt dan ook om de gemeente ‘Roosdaal’ te schrappen aangezien daar geen bordjes 
kunnen geleverd worden.

De heer Dehaene, gedeputeerde, verwijst naar de toelichting van de nota. Het voorstel dat aan de 
provincieraad wordt voorgelegd, betreft vooral de afspraken tussen de gemeenten en de provincie 
over het eigenaarschap en het onderhoud van de bordjes. Hij zegt dat er daarom ook geen bezwaar is 
om dit voor Roosdaal ook goed te keuren. Als blijkt dat uiteindelijk nergens een bordje wordt gezet, 
dient dit uiteraard niet onderhouden te worden. In het geval er wél borden te onderhouden zijn, zijn de 
afspraken met dit provincieraadsvoorstel vastgelegd. De precieze locatie van de betreffende bordjes 
kan later bekeken worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede gaat hiermee akkoord maar verwijst naar artikel twee waarin 
opgenomen is dat de provincieraad akkoord gaat met de overdracht van de geleverde borden en 
palen. Ze stelt dat er geen borden en palen kunnen overgedragen worden aangezien ze ook niet 
geleverd kunnen worden. In die optiek is het volgens haar logisch dat Roosdaal geschrapt wordt uit de 
lijst met gemeentebesturen. Ze vindt dat een precedent, waarbij borden geleverd worden voor 
gemeenten die niet in orde zijn, beter kan vermeden worden.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, haalt aan dat met deze beslissing niet wordt vastgelegd hoeveel 
borden besteld worden noch welke naam erop moet komen. Dit voorstel betreft enkel een akkoord 
over welke gemeenten de plaatsing en het onderhoud van de bordjes willen opnemen. Indien een 
gemeente niet akkoord gaat met de plaatsing van de bordjes, zullen de bordjes niet worden besteld. 
Hij benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om eerst te weten of een gemeente bereid is om de 
bordjes in eigendom te nemen en te onderhouden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat dit in artikel 1 gebeurt. In artikel 1 gaat de 
provincieraad immers akkoord met de overeenkomst die met de gemeente Roosdaal werd gesloten.

De heer Dehaene, gedeputeerde, voegt hieraan toe dat de overdracht in artikel 2 staat.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst te weten of dit betekent dat de bordjes voor Roosdaal 
nog niet gemaakt worden.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat, indien geen instructies gegeven worden over de 
locatie van de bordjes, het uiteraard niet duidelijk is welke bordjes moeten besteld worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vervolgt dat de gemeenteraadsbeslissing er niet is. Ze zegt dat 
de plaatsing van de bordjes bijgevolg onmogelijk is.

De heer Dehaene, gedeputeerde, merkt op dat, indien de gemeenteraad in de nabije toekomst alsnog 
een beslissing zou nemen, het project kan verder gezet worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 37/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 37/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 36 stemmen tegen, 22 stemmen 
voor en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Mevrouw Van Rompuy-Windels, mevrouw Zelderloo, de heer Stulens, mevrouw Kindekens en de heer 
Vander Elst wensen een correctie van hun stemgedrag. Ze bevestigen dat ze tegen het amendement 
nr. 37/1 hebben gestemd.

Mevrouw Geerseau-Desmet wenst eveneens een correctie van haar stemgedrag en bevestigt dat ze 
zich wenst te onthouden bij de stemming van amendement nr. 37/1

De gecorrigeerde resultaten van de stemming van amendement nr. 37/1 worden bijgevolg:.
Amendement nr. 37/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 40 stemmen tegen, 17 stemmen 
voor en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt voorstel nr. 37 ter stemming voor.
Voorstel nr. 37 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 45 stemmen voor, 1 tegenstem 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. 38.
Provinciaal reglement voor het toekennen van een subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een 
hemelwaterplan.
Dit voorstel werd op 21 maart 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat dit één van de vijf maatregelen is die in de 
budgetbespreking voorgesteld zijn. Het betreft de ondersteuning en aanmoediging van de 
gemeentebesturen om een hemelwaterplan op te maken. In de huidige situatie wordt een gedeeltelijk 
hemelwaterplan ontworpen voor een bepaald gehucht of bepaalde wijk naar aanleiding van 
rioleringswerken. De gemeenten en de provincie weten dat een dergelijk plan ook voor hen een nuttig 
instrument zou zijn, met relevante informatie over het hele grondgebied.

Ze stelt dat met een toelage van zes euro per hectare de provincie de gemeenten aanmoedigt om een 
hemelwaterplan op te maken. Bovendien wordt binnen het reglement ook verwezen naar een 
bestaand bestek bij Vlario dat werd opgesteld conform de kwaliteitsmethodes die binnen het CIW zijn 
afgesproken. Ze legt uit dat de drempel voor gemeenten bijgevolg laag is.
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Vervolgens deelt ze mee dat er een jaarlijks budget van 225.000 euro wordt voorzien. Dit budget kan, 
indien dit noodzakelijk zou blijken, verder aangevuld worden uit de meerjarenplanning zodat 
gemeentebesturen versneld aan de slag kunnen. Ze besluit dat de provincie, met de opmaak van 
deze hemelwaterplannen, ook een goed werkinstrument heeft in het kader van de preventie van 
wateroverlast.

De heer Laeremans informeert of er overwogen is om deze opdracht uit te besteden aan één bureau 
om de uniformiteit van de hemelwaterplannen te bewaken.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verduidelijkt de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ze stelt 
dat, indien de gemeentebesturen deze plannen zelf opmaken, dit een sterker bewustzijn creëert, 
alsook een grotere betrokkenheid. De voorbereiding van het plan omvat bovendien twee 
vergaderingen waarbij de verschillende provinciale medewerkers aanwezig kunnen zijn om een 
inhoudelijke inbreng te verzekeren.

Ze zegt dat een overkoepelend bureau voor de hele provincie vermoedelijk zal onderaanbesteden, 
met versnippering tot gevolg. Bij deze opdracht ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeentebesturen. 
De gemeentebesturen kunnen echter wel rekenen op de expertise van de provinciale medewerkers en 
op een financiering. Ze benadrukt dat het eveneens mogelijk om, op basis van bijvoorbeeld een 
gelijkaardig bekken, samen te werken met andere gemeentebesturen. De soepelheid om 
grensoverschrijdend te werken en een andere schaal te hanteren is op die manier aanwezig. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 38 ter stemming voor.
Voorstel nr. 38 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 39.
Opdracht voor het leveren van postorderartikelen voor alle provinciale diensten en instellingen van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst voor 4 jaar). Goedkeuring van het bestek 
en de wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 21 maart 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat de huidige raamovereenkomst voor het leveren van 
postorderartikelen eindigt op 31 augustus 2017. Het nieuwe voorstel betreft het afsluiten van een 
nieuwe raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar. Hij legt uit dat het nieuw contract zal starten 
op 1 september 2017 en tot 31 augustus 2021 loopt.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 39 ter stemming voor.
Voorstel nr. 39 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 40.
Patrimonium Vlaams-Brabant – nieuw onderhoudscontract voor de liftinstallaties op vier sites. 
Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 21 maart 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat dit voorstel een onderhoudscontract betreft voor 
verschillende liftinstallaties in het PISO, de Wijnpers, Pamel en Huizingen. Ze legt uit dat er nu wordt 
gekozen voor een gezamenlijk contract. De looptijd van de nieuwe overeenkomst omvat tien jaar. De 
raming bedraagt ongeveer 414.000 euro. Ze benadrukt dat het nieuwe contract niet enkel het 
onderhoud van de liftinstallaties omvat maar tevens herstellingen en ook permanentie voor 
interventies.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 40 ter stemming voor.
Voorstel nr. 40 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 41
Actualisatie fiches artikel 57 - provinciedecreet.
Deze kennisgeving werd op 16 maart 2017 behandeld door de deputatie.
Zoals aan de bureauleden via e-mail meegedeeld op 4 april 2017 zijn de geactualiseerde fiches terug 
te vinden op de deelsite van de raadsleden.

De heer Laeremans betreurt dat deze kennisgeving niet werd besproken op het bureau van de 
provincieraad. Gezien de actualiteit waarin de graaicultuur en de transparantie inzake mandaten een 
grote rol speelt, lijkt het hem belangrijk dat de burger weet wie welke mandaten heeft.

Hij vindt dat er echter nog steeds onduidelijkheden zijn in de weergave van de gegevens. Hij merkt op 
dat niet overal de zitpenning werd aangegeven en verwijst hiervoor naar de fiche van Vlabinvest. 
Daarnaast wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zitpenning voor een raad van bestuur, een 
algemene vergadering of een directiecomité. Hij stelt vast dat ook de frequentie van het aantal 
vergaderingen ontbreekt. Hij zegt dat een zitpenning voor één vergadering of voor 20 vergaderingen 
toch een behoorlijk verschil maakt en dat het voor de betreffende instellingen een kleine moeite is om 
dit ook in hun jaarverslag te vermelden.

Hij benadrukt dat de transparantie moet verhoogd worden met een verduidelijking in de fiches zodat 
kan nagegaan worden of dezelfde zitpenning wordt uitgekeerd bij een raad van bestuur, een 
algemene vergadering of een directiecomité. Op die manier kan een duidelijke tabel gemaakt worden 
met de verloningen, zonder dat het exacte bedrag wordt bekendgemaakt. Veranderingen van 
personeel en statuten worden immers ook aangegeven. Hij vraagt of dit in de volgende fiches kan 
vermeld worden.

De voorzitter zegt dat het inderdaad een agendapunt voor het bureau was, maar dat het aantal 
agendapunten in dit geval te beperkt was om de vergadering te laten plaatsvinden. Hij benadrukt dat 
er wordt gestreefd naar maximale transparantie. Voor elk intergemeentelijk samenwerkingsverband, 
waarin de provincie vertegenwoordigd is, is immers een fiche gemaakt.

De heer Florquin, gedeputeerde, voegt toe dat er geen enkel probleem is om meer gegevens te 
verwerken in het overzicht. De technische uitvoerbaarheid wordt bekeken.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 41 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 41.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 42.
Goedkeuring jaarrekening 2016 en verwervingen 2016 van Vlabinvest.
Dit voorstel werd op 18 april 2017 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat de rekening zowel in de raad van bestuur als in de 
commissie besproken werd. Op de balans staat 32 miljoen euro. De belangrijkste onderdelen hiervan 
zijn leningen aan huisvestingsmaatschappijen om woningen te realiseren. Hiervoor werd 9 miljoen 
euro voorzien. Nog eens 19,5 miljoen euro is te linken aan eigendommen die momenteel in het bezit 
zijn van Vlabinvest. Dit zijn hoofdzakelijk gronden en gebouwen die van Vlaanderen naar het 
autonoom provinciebedrijf zijn overgedragen. Hij besluit dat het boekjaar werd afgesloten met een 
positief resultaat van 588.000 euro en deelt nog mee dat in 2016 één grond werd aangekocht in 
Bertem, voor 450.000 euro.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 42 ter stemming voor.
Voorstel nr. 42 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 43.
Haviland - goedkeuring statutenwijziging.
Dit voorstel werd op 18 april 2017 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie.
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De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat de oprichting van de nieuwe afvalintercommunale 
‘Intradura’ de aanleiding is voor deze statutenwijziging. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met 
deze statutenwijzing met uitzondering van de artikels 4 en 7.

Hij legt uit dat in artikel 7 expliciet wordt vermeld dat de provincie slechts tot 31 december 2018 kan 
deelnemen in de vereniging. Volgens de deputatie is het echter niet noodzakelijk deze bepaling 
opnieuw in de statuten te vermelden aangezien in de statuten eveneens wordt verwezen naar het 
decreet op de intergemeentelijke samenwerking. Het betreffende decreet is op zich reeds duidelijk 
genoeg over de participatie van de provincie in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Daarnaast licht hij toe dat artikel 4 o.a. betrekking heeft op de GAS-boetes. De deputatie stelt voor 
consequent te zijn met vorige beslissingen en ook nu te onthouden bij de stemming van dit artikel.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt wat de reden is waarom dit dossier nu pas aan de 
provincieraad wordt voorgelegd.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat dit voorstel werd geagendeerd naar aanleiding van de 
uitnodiging die de provincie ontving voor de algemene vergadering van Haviland.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede schetst de geschiedenis van dit dossier.
Ze stelt dat de voorliggende statutenwijziging begin januari 2017 werd besproken in het directiecomité 
van Haviland. De provinciale vertegenwoordigers formuleerden toen geen opmerkingen. Op 16 januari 
2017 werd ook in de raad van bestuur de statutenwijziging besproken. Volgens het verslag van deze 
vergadering werd de statutenwijziging goedgekeurd en werden ook hier geen vragen of opmerkingen 
geformuleerd door de provinciale vertegenwoordigers.

Ze deelt mee dat op 19 januari 2017 de deputatie van Vlaams-Brabant kennis heeft genomen van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland van woensdag 26 april 2017 en in 
het bijzonder van het agendapunt met betrekking tot de goedkeuring van een voorstel tot 
statutenwijziging.

Vervolgens zegt ze dat op 7 februari 2017 vanuit de provincie een aangetekend schrijven vertrekt naar 
Haviland. Dit schrijven, dat werd toegevoegd aan het voorliggende dossier, vermeldt:
“De deputatie kan niet akkoord gaan met de voorgestelde regeling inzake de uittreding van de 
provincie en inzonderheid de bepaling van artikel 7 dat de provincie slechts kan deelnemen tot uiterlijk 
31 december 2018”.

Ze wenst erop te wijzen dat in dit schrijven van ‘de deputatie’ met geen woord gerept wordt over de 
bepaling in art. 4, 12° met betrekking tot de taken op het vlak van de gemeentelijke administratieve 
sancties en de aanduiding van een intergemeentelijk sanctionerend ambtenaar. Ze vermoedt dat dit 
op dat moment duidelijk niet belangrijk was.

De N-VA-fractie is dan ook van oordeel dat het in dit dossier louter om ‘postjes’ gaat.
In deze context wenst de N-VA-fractie enkele bedenkingen te formuleren en vragen te stellen waarop 
zij in deze provincieraadszitting graag een antwoord krijgen. Ze vraagt dan ook wie van de deputatie 
opdracht heeft gegeven tot opmaak van deze brief.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de deputatie beslist als college. Deze beslissing werd 
dus niet genomen door een afzonderlijk lid van de deputatie.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede neemt aan dat alle leden van de deputatie bijgevolg op de 
hoogte zijn van het bestaan van deze brief en wenst dan ook te weten waar het standpunt van de 
deputatie werd bepaald.

De heer Laeremans zegt dat het standpunt van de deputatie zou moeten terug te vinden zijn in de 
notulen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede antwoordt dat ze de notulen van de deputatie heeft nagelezen 
vanaf het ogenblik dat de brief van Haviland toegekomen is tot het moment dat de brief van de 
deputatie vertrok. Ze stelt vast het standpunt nergens terug te vinden is in de notulen.
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Vervolgens vraagt ze wat de reden is waarom noch de deputatie, noch de provinciegriffier deze 
officiële brief heeft ondertekend en vanuit welke dienst of kabinet deze aangetekende zending is 
vertrokken. Volgens haar is dit makkelijk te achterhalen aangezien het om een aangetekende zending 
gaat.

De N-VA-fractie vraagt zich ook af wat de reden is waarom de slotzin van de betreffende brief en de 
10 handtekeningen op een afzonderlijke bladzijde staan terwijl er op de eerste bladzijde zeker nog 
voldoende ruimte was voor de slotzin en enkele handtekeningen. De N-VA-fractie stelt zich de vraag 
wat er eerst was: de bladzijde met de brief of de bladzijde met de slotzin en de handtekeningen. 
Bovendien staat de slotzin in een andere lettertype dan de rest van de betreffende brief.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt tevens wat de reden is waarom de tien provinciale 
vertegenwoordigers, die volgens het verslag van de raad van bestuur van 16 januari 2017 akkoord 
gingen met de voorgestelde wijziging van de statuten, nu dit schrijven ondertekenen.

Vervolgens verwijst ze naar de decreetwijziging van 2016 over de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarin staat:
“ In art. 80 van het decreet op de IGS van 2001 worden volgende wijzigingen aangebracht: 
§1 wordt vervangen door wat volgt:
§ 1. De projectverenigingen, dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen waarin één of meer 
provincies deelnemen …… passen hun statuten in die zin aan dat de provincies uiterlijk op 
31/12/2018 uittreden. De provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 
overeen te komen waarde.”

In deze context begrijpt ze volledig de houding van de provinciale vertegenwoordigers in het 
directiecomité en de raad van bestuur van Haviland in januari 2017. Ze vindt het echter verwonderlijk 
dat deze vertegenwoordigers in februari 2017 plots het geweer van schouder veranderen. Wat haar 
betreft zijn er mensen met andere diploma’s nodig om dit nog te begrijpen.

Ze stelt dat ofwel de tien provinciale vertegenwoordigers bij de bespreking van de statutenwijziging in 
de raad van bestuur niet goed hebben opgelet. Ofwel gaf de deputatie de tien provinciale 
vertegenwoordigers een collectieve slag op hun broek omdat zij hun taak niet goed hebben 
uitgeoefend en worden zij als straf niet in het hoekje geplaatst maar wel verplicht hun handtekening te 
zetten onder een brief die op dat moment duidelijk nog moest geschreven worden. Ze zegt dat de 
huidige leden van de raad van bestuur hun conclusie moeten trekken en misschien best niet tot 31 
december 2018 wachten om hun ontslag aan te bieden.

Ze deelt ook mee dat de N-VA-fractie, tijdens de provincieraad van 7 februari 2017 ook is 
tussengekomen in het dossier waarbij de provincieraad advies moest geven over de wijzigingen van 
het kiesdecreet waarbij ongevraagd gepleit werd, en dat tegen de beslissing van de Vlaamse regering 
in, om het aantal postjes in de provincieraad niet te verminderen tot 36 maar opnieuw op te trekken tot 
48.

Ze benadrukt dat het vandaag opnieuw gaat over het negeren van een beslissing die op Vlaams 
niveau werd genomen. De partijen die deze beslissing op Vlaams niveau hebben goedgekeurd, willen 
dit op provinciaal opnieuw tegenwerken om het uitstappen van de provincies uit de intercommunales 
niet tegen 31 december 2018 te realiseren. Ze zegt dat dit de politiek niet ten goede komt aangezien 
het opnieuw om het ‘bewaren’ van postjes gaat. Voor sp.a., die zich verschuilt dat zij dit op Vlaams 
niveau niet hebben goedgekeurd, kan deze beslissing volgens haar geen probleem zijn aangezien de 
sp.a.-voorzitter stelde dat iedere mandataris maximaal 3 betaalde nevenmandaten mag hebben. Ze 
vraagt of de sp.a.-fractie deze beslissing ook naast zich zal neerleggen. Ze deelt bovendien mee dat 
ook Groen dit weekend heeft laten weten dat zij een teveel aan zitjes niet zien zitten. De N-VA-fractie 
vraagt zich dus af wat het probleem is.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede komt terug op haar allereerste vraag nl. wat de reden is 
waarom dit dossier nu pas aan de provincieraad wordt voorgelegd.

Ze stelt dat, conform artikel 38bis van de statuten van Haviland, over het voorstel tot statutenwijziging 
voorafgaandelijk door de provincieraad moet worden beraadslaagd en beslist uiterlijk 90 dagen te 
rekenen vanaf de datum van toezending van deze brief van Haviland aan de provincie. Ze zegt dat het 
dossier door Haviland verzonden werd op 17 januari 2017 met de uitnodiging voor de bijzondere 
algemene vergadering van 26 april 2017.



9

Ze licht toe dat in de betreffende brief ook wordt vermeld dat de deelnemers die nalaten binnen de 
gestelde termijn een beslissing te nemen én voor te leggen, geacht worden zich te onthouden. Ze zegt 
dat, aangezien het dossier op 17 januari 2017 werd verstuurd, de provincieraad zich vóór 17 april 
2017 dient uit te spreken. Door het getreuzel van de deputatie ligt de beslissing van de provincie 
Vlaams-Brabant dus reeds een week vast. Ze concludeert dat het dus geen zin heeft om hierover 
vandaag nog te stemmen.

Ze stelt dat de N-VA-fractie bijgevolg niet zal meestemmen over dit voorstel aangezien door het 
getreuzel van de deputatie de stemming niets meer kan gewijzigd worden aan het standpunt dat de 
provinciale vertegenwoordiger moet innemen op de bijzondere algemene vergadering van 26 april 
2017.

Tot slot wenst ze nog mee te geven dat de houding die de CD&V-, Open VLD-, sp.a- en Groen-
meerderheid in deze provincieraad aanneemt, het beste pleidooi is om de provincies zo vlug mogelijk 
af te schaffen aangezien zij niet bereid zijn de wetten en decreten, die op hoger niveau worden 
gestemd, na te leven. Ze besluit dat postjes belangrijker blijken dan het beleid.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de N-VA-fractie zich vermoedelijk verheugt op de 
afschaffing van de provincies maar begrijpt niet goed waar de N-VA-fractie naartoe wil met dit pleidooi 
tenzij louter om een show op te voeren. Hij benadrukt dat de deputatie het decreet niet naast zich 
neerlegt aangezien in de statuten duidelijk wordt verwezen naar het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Bijkomend en expliciet vermelden dat de provincies uiterlijk op 31 
december 2018 moeten uittreden, lijkt bijgevolg niet nodig net omdat in hetzelfde artikel naar het 
decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt verwezen. Wat artikel 4 betreft, 
wenst de deputatie consequent te zijn met de houding die de provincieraad eerder heeft aangenomen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat in het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden eveneens wordt vermeld dat de intercommunales verplicht zijn om de 
bepaling, rond de uittreding van de provincies, in hun statuten op te nemen. Ze stelt dat bovendien 
nog niet werd geantwoord op de vraag waarom noch de deputatie, noch de provinciegriffier de 
betreffende brief hebben ondertekend.

De heer Laeremans reageert dat als de informatie over de termijnen klopt, het geen zin heeft om nog 
over dit voorstel te stemmen. In voorkomend geval, moet dit dossier volgens hem afgevoerd worden. 
Vervolgens verwijst hij naar de onduidelijke laatste paragraaf in de overwegingen van het 
raadsvoorstel waarin tot twee maal toe wordt vermeld dat de provincies dienen uit te treden tegen 31 
december 2018 terwijl er ergens anders weer sprake is van 31 december 2019. Hij benadrukt dat, 
indien het decreet de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden effectief verplicht om de 
betreffende passage op te nemen in de statuten, het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden ook moet toegepast worden.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat hij de termijn van 90 kalenderdagen niet heeft 
nagerekend maar zegt dat als het dossier effectief buiten termijn werd voorgelegd, de provincie zich 
zal onthouden tijdens de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017. Hij herhaalt dat bij 
de stemming van art. 7 van de statutenwijziging gevraagd wordt zich te onthouden net omdat in de 
statutenwijziging expliciet naar het decreet wordt verwezen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede leest in de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene 
vergadering van Haviland aan de provincie dat, indien de deelnemers nalaten binnen de gestelde 
termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, ze geacht worden zich te onthouden. Ze herhaalt 
daarnaast haar vraag waarom de brief van de provincie aan Haviland niet werd ondertekend door de 
deputatie en ook niet door de provinciegriffier.

De heer De Witte, provinciegouverneur, reageert dat dit dossier werd besproken in de deputatie.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat enkel in de notulen van de deputatie van 30 
maart 2017 sprake is van dit dossier terwijl de betreffende brief reeds eerder vertrok.

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat de deputatie reeds in januari hierover heeft 
gesproken. Hij zegt dat de deputatie vervolgens contact heeft opgenomen met de provinciale 
vertegenwoordigers van Haviland om de bedenkingen bij dit dossier kenbaar te maken.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de N-VA-fractie, in deze context, dan ook de 
legitimiteit heeft om een brief te ondertekenen in naam van de deputatie. Ze verwijst naar de eerste 
bladzijde van de brief waarin duidelijk wordt dat deze brief uitgaat van de deputatie terwijl de brief 
werd ondertekend door de provinciale vertegenwoordigers van Haviland.

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat de provinciale vertegenwoordigers de 
bezwaren van de deputatie hebben gemeld aan Haviland net zoals de vertegenwoordigers van een 
gemeentebestuur kunnen aangeven hoe een schepencollege of een gemeenteraad over iets denkt. 
Hij stelt dat de houding van het bestuur kenbaar werd gemaakt door de vertegenwoordigers van 
datzelfde bestuur.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat er dan als aanhef had moeten staan: ‘Wij provinciale 
vertegenwoordigers krijgen de opdracht van de deputatie om…’. Ze stelt vast dat dit niet het geval is. 
Daarenboven staan de slotzin en de handtekeningen op een aparte bladzijde. Ze heeft dan ook een 
sterk vermoeden dat hier iets niet klopt.

De heer Van den Cruijce merkt op dat de provinciale vertegenwoordigers, die de brief hebben 
ondertekend, de provincieraad vertegenwoordigen en niet de deputatie. Hij is ontgoocheld dat de 
betreffende vertegenwoordigers nog niet gereageerd hebben en vraagt of de brief misschien werd 
opgesteld door één van de provinciale vertegenwoordigers. Hij vraagt vervolgens het fatsoen van de 
provinciale vertegenwoordigers om te reageren en zegt dat hij, als provincieraadslid, de provinciale 
vertegenwoordigers dient te controleren. Hij vindt het niet correct dat de provinciale 
vertegenwoordigers niet antwoorden.

De voorzitter licht toe dat in het provinciedecreet staat dat de provincieraad de leden van de deputatie 
controleert en niet een afzonderlijk provincieraadslid. Daarnaast staat ook in het huishoudelijk 
reglement van de provincieraad dat het de deputatie is die moet antwoorden op vragen van de leden 
van de provincieraad.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat ze reeds gevraagd heeft aan de deputatie wie 
deze brief heeft opgesteld.

De voorzitter antwoordt dat de provinciegouverneur reeds op deze vraag heeft geantwoord.

De heer Van den Cruijce zegt dat de provinciale vertegenwoordigers de taak hebben om de 
provincieraad te vertegenwoordigen maar stelt vast dat zij geen verantwoording willen afleggen. Hij 
vraagt zich bijgevolg af waarom er dan nog gestemd moet worden over provinciale afvaardigingen en 
of de deputatie dan wel tevreden is over de manier waarop de provincieraad vertegenwoordigd wordt. 
Hij benadrukt dat de deputatie en de provinciale vertegenwoordigers hun eigen functie ondergraven.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de deputatie wel degelijk tevreden is met haar 
vertegenwoordigers. Hij herhaalt dat de deputatie de provinciale vertegenwoordigers op de hoogte 
heeft gebracht van de bedenkingen bij de statutenwijziging. Hij zegt dat de deputatie van oordeel was 
dat het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden duidelijk genoeg is waardoor de 
betreffende passage niet bijkomend hoeft vermeld te worden. Hij legt uit dat de vertegenwoordigers 
vervolgens een schrijven hebben gericht aan Haviland om het standpunt van de deputatie mee te 
delen. Hij stelt dan ook voor om over te gaan tot de stemming van dit voorstel maar stelt voor de 
termijn van 90 kalenderdagen te zullen laten nakijken. In het geval dat deze termijn effectief zou 
verstreken zijn, zullen de bepalingen in de statuten worden toegepast.

De heer De Haes vindt het vreemd dat de provincieraad nu moet stemmen over iets wat achteraf 
misschien niet correct zou blijken te zijn. Dit lijkt hem niet de correcte manier van handelen te zijn.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede verwijst opnieuw naar blz. 4 van de uitnodigingsbrief van 
Haviland aan de provincie waarin staat dat, in uitvoering art. 38 bis van de statuten van Haviland, 
voorafgaandelijk over de statutenwijziging door de provincieraad moet worden beraadslaagd en 
beslist, uiterlijk 90 dagen te rekenen vanaf de datum van de toezending van de brief van Haviland aan 
de provincie. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor 
te leggen, worden geacht zich te onthouden.

Daarnaast voegt ze hieraan toe dat in het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
duidelijk staat dat de intercommunales hun statuten moeten aanpassen met de vermelding dat de 
provincies dienen uit te treden tegen 31 december 2018. Ze vindt het dan ook logisch dat, nu Haviland 
een algemene statutenwijziging plant, deze bepaling nu reeds wordt opgenomen.
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Ze vraagt wat de achterliggende reden is waarom de deputatie deze bepaling niet op dit ogenblik 
wenst op te nemen in de statuten van Haviland.

De heer Florquin, gedeputeerde, herhaalt dat in de statuten van Haviland staat dat het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van toepassing is. Een verwijzing naar het decreet is 
bijgevolg voldoende.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede benadrukt dat in het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden staat dat deze bepaling verplicht moet worden opgenomen worden in de 
betreffende statuten.

De heer Florquin, gedeputeerde, stelt vast dat deze discussie niet werd gevoerd tijdens de 
raadscommissie waarin dit dossier werd besproken. Indien deze bedenkingen tijdens de 
raadscommissie werden geuit, kon o.a. de vraag met betrekking tot de termijn van 90 kalenderdagen, 
juridisch onderzocht worden voor de provincieraad van vandaag. Hij vraagt zich bijgevolg af wat het 
nut nog is van de raadscommissies.

De voorzitter zegt dat de standpunten duidelijk zijn en deelt mee dat de gedeputeerde voorstelt te 
stemmen over het voorstel zoals het voorligt met dien verstande dat, indien zou blijken dat de clausule 
over de 90 kalenderdagen zou kloppen, hier rekening mee dient gehouden te worden bij de stemming 
van de statutenwijziging.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De N-VA-fractie en de Vlaams Belang-fractie verlaten de zaal voor de stemming van de voorstellen 43 
en 44.

De voorzitter legt voorstel nr. 43 ter stemming voor.
Voorstel nr. 43 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 41 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 44.
Haviland -  buitengewone algemene vergadering - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 30 maart 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 44 ter stemming voor.
Voorstel nr. 44 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 45.
P.B.E. - Algemene vergadering - statutenwijziging & mandaat provinciaal vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 18 april 2017 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat in de betreffende algemene vergadering de balans en de 
resultatenrekening van P.B.E. zullen worden voorgelegd. Daarnaast is er een kleine statutenwijziging 
in het kader van de uitbreiding van het takenpakket van P.B.E. naar de vennoten toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 45 ter stemming voor.
Voorstel nr. 45 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 49 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 8 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede maakt opnieuw een opmerking bij de agenda van de 
provincieraad van 25 april 2017. Ze zegt dat in het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt 
vermeld dat de voorzitter de agenda bepaalt maar niet de volgorde van de punten.
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De voorzitter verwijst naar artikel 32 op blz. 19 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 
en citeert: ‘Behoudens wat het vragenuur betreft, kan de voorzitter de volgorde wijzigen indien de 
actualiteit dit vereist. De voorzitter bepaalt de volgorde van de punten in elke rubriek’.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat de voorstellen eerst werden behandeld en vindt het 
dan ook vreemd dat de kennisgeving van de N-VA-fractie als laatste punt op de agenda staat.

De voorzitter antwoordt dat een kennisgeving niet hetzelfde is als een voorstel. Bovendien werd dit 
punt, in chronologische volgorde van indienen, toegevoegd aan de aanvullende agenda van de 
provincieraad van 25 april 2017.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van motie nr. 46.
Motie i.v.m. de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke.
Deze motie werd op 13 april 2017 ingediend door de heer Daniël Fonteyne, provincieraadslid voor de 
Vlaams Belang-fractie.
Bij aanvang van deze provincieraad dienden de meerderheidsfracties amendement nr. 46/1 in.

De heer Fonteyne stelt vast dat de motie van de Vlaams Belang-fractie als voorzet werd gebruikt door 
de meerderheid om een gedetailleerd amendement uit te werken. Hij concludeert hieruit dat iedereen 
het oneens is met de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke.

Hij zegt dat enkel de kazernes van Crisnée en Brasschaat zullen overblijven en stelt zich de vraag of, 
indien er zich grote calamiteiten voordoen, tijdig kan opgetreden worden vanuit Brasschaat. Hij licht 
toe dat de Vlaams Belang-fractie daarom voorstelt om een deel van het materiaal in Liedekerke te 
laten en bovendien een voorpost te creëren om zo de Vlaams-Brabantse regio maximaal te 
beschermen.

Hij benadrukt dat dit een gezamenlijke bekommernis is en dat het belangrijk is samen een duidelijk 
signaal te geven. Hij deelt mee dat de Vlaams Belang-fractie bijgevolg het amendement van de 
meerderheidsfracties zal steunen.

De heer Claes zegt de bekommernis van de Vlaams Belang-fractie te delen. Hij stelt dat de 
meerderheidsfracties de motie echter in de eerste plaats wensen te richten aan de heer Jan Jambon, 
viceminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, gezien zijn autonome 
beslissingsbevoegdheid in deze materie.

Hij deelt mee dat de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke het meest centraal ligt en dat 
er bovendien recent nog zwaar werd geïnvesteerd. De sluiting van deze kazerne zou deze 
investeringen ook deels tenietdoen. Hij legt uit dat de meerderheidsfracties eveneens willen 
benadrukken dat de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke de 
efficiëntietoets niet doorstaat omdat een centrale locatie wordt ingewisseld voor een locatie in het 
noorden van de provincie Antwerpen. Hij benadrukt dat dit druk uitoefent op de interventies en zegt 
dat hierdoor een groot deel van de specifieke hulpverlening van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen 
in het gedrang komt.

Hij legt uit dat de motie een vraag omvat aan de heer Jan Jambon om de sluiting van de betreffende 
kazerne te herbekijken aan de hand van relevante parameters en daarnaast voldoende federale 
middelen te voorzien om de brandweerzones voldoende uit te rusten opdat zij de noodzakelijke 
investeringen zouden kunnen doen om een deel van de taken van de civiele bescherming over te 
nemen.

De heer Laeremans pleit om de motie ook aan de federale regering te richten aangezien de regering 
collectief verantwoordelijkheid draagt voor de genomen beslissingen. Hij hoopt dat de heer Jambon 
zijn beslissing bijstuurt zodat op z’n minst nog een voorpost kan worden voorzien in de kazerne van 
Liedekerke. Bij druk verkeer geraakt de civiele bescherming van Brasschaat immers nooit op tijd in bv. 
Oost-Vlaanderen. Indien een deel van het materiaal van de civiele bescherming in Liedekerke zou 
kunnen blijven, zou er ook veel sneller kunnen opgetreden worden.

De heer Claes reageert dat de heer Jan Jambon, viceminister en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken initiatief zal moet nemen om zijn beslissing te herbekijken. Hij licht toe dat het 
voorzien van een eventuele voorpost omvat zit in het herbekijken van deze beslissing aan de hand 
van relevante parameters.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede sluit zich aan bij de opmerking van de heer Laeremans. Ook zij 
vindt dat de motie moet gericht zijn aan de federale regering. Ze licht echter toe dat de sluiting van de 
kazerne in Liedekerke het gevolg is van een hervormingsproces van de civiele bescherming die reeds 
aanving bij de start van de regering Michel I. Het regeerakkoord stipuleert dat de civiele bescherming 
zich moet specialiseren en dat er bijgevolg een rationalisatie volgt van de bestaande posten. Ze licht 
verder toe dat de civiele bescherming zich bijgevolg moet toeleggen op gespecialiseerde en/of 
langdurige opdrachten. Dit heeft tot gevolg dat er meer expertise en gespecialiseerder materiaal 
noodzakelijk is, maar dat ook de inplanting van de kazernes minder relevant wordt.

Ze benadrukt dat de civiele bescherming een tweedelijnsdienst wordt waarbij snelheid, in tegenstelling 
tot de situatie bij de brandweer, eveneens minder relevant wordt. Ze vergelijkt deze situatie met de 
federale politie die gespecialiseerde diensten leveren vanuit enkele centrale locaties. Ze besluit dat, 
op basis van een risicoanalyse, enkel de kazernes van Crisnée en Brasschaat overblijven.

Vervolgens verwijst ze naar een auto-ongeluk met een zwakke weggebruiker waarin ze zelf betrokken 
was. Ze stelt dat toen zowel de ziekenwegen, de MUG, de brandweer, de civiele bescherming én de 
politie kwamen opdagen en vraagt of dit wel efficiënt is. Daarenboven moeten alle diensten betaald 
worden.

De heer Claes vraagt wie voor haar niet had moeten opdagen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede antwoordt dat als de brandweer en de civiele bescherming 
dezelfde taken uitoefenen, hier betere afspraken rond moeten gemaakt worden. Ze voegt nog toe dat 
de personeelsleden van de kazerne van de civiele bescherming zullen overgenomen worden door de 
brandweer. Daarenboven zullen deze personeelsleden een loonsverhoging krijgen die netto ongeveer 
15% zal bedragen. Ze vindt dat er moet gekeken worden naar de betaalbaarheid van de verschillende 
diensten en benadrukt dat ze zelf in een buurtgemeente van Liedekerke woont.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 46/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 46/1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 47 stemmen voor, 14 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt de geamendeerde motie nr. 46/1 ter stemming voor.
De geamendeerde motie nr. 46/1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 47 stemmen voor, 
14 tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van motie nr. 47.
Motie i.v.m. de organisatie van een vergelijkende audit naar de verschillen in rechtspraak.
Deze motie werd op 16 april 2017 ingediend door mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede, 
namens de N-VA-fractie.

De heer Van den Cruijce licht de motie toe en zegt dat enkele jaren geleden het gerechtelijk 
arrondissement Halle-Vilvoorde werd hervormd. Hij somt de voornaamste wijzigingen op:
• De rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de arrondissementsrechtbank werden 

onderverdeeld in een Nederlandstalige en Franstalige rechtbank;
• Wat de politierechtbank betreft, werd enkel de Brusselse rechtbank gesplitst;
• Het parket van Brussel werd tweetalig in Brussel zelf en kreeg een Nederlandstalig parket in 

Halle-Vilvoorde.
Hij stelt dat deze hervorming een impact heeft op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant 
en benadrukt dat de resultaten niet altijd zijn wat ze zouden moeten zijn. Hij verwijst hiervoor naar een 
citaat van de heer Hans Bonte in de De Standaard van 4 januari 2017. Hij deelt mee dat er twee 
rechtbanken actief zijn op hetzelfde grondgebied en dat in één van deze rechtbanken makkelijker 
wordt geseponeerd. Hij zegt dat beklaagden op deze manier de vrije keuze hebben om hun zaak te 
laten voorkomen in de rechtbank van hun keuze. Om te weten of er een discrepantie is, zoals in de 
media is verschenen, wenst de N-VA-fractie een audit om de verschillen in rechtspraak tussen de 
Nederlandstalige en Franstalige rechtbank weg te werken.
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De heer De Witte, provinciegouverneur, legt uit dat een rechtbank niet seponeert. Dit is de taak van 
het Openbaar Ministerie. Er kunnen wel bijvoorbeeld verschillen zijn in de beslissing van een 
onderzoeksrechter om een aanhoudingsmandaat al dan niet te verlengen. Hij legt uit dat dit niet 
afhankelijk is van de taal maar wel van de onderzoeksrechter in kwestie. Hij deelt mee dat, algemeen 
gesproken, Nederlandstalige onderzoeksrechters strenger oordelen dan hun Franstalige collega’s. Hij 
vindt de vraagstelling dan ook begrijpelijk maar zegt dat de juridische begrippen correct moeten 
gebruikt worden.

Mevrouw Zelderloo reageert dat het moeilijk lijkt om deze motie te ondersteunen. Ze zegt akte te 
nemen van het feit dat de aanleiding van deze motie blijkbaar een krantenartikel is met daarin een 
opmerkelijke uitspraak van een lokale burgemeester. Ze stelt hierbij vast dat daarbij niet naar concrete 
feiten wordt verwezen. 

Ze bevestigt dat er verschillen kunnen zijn in de beoordeling van zaken door rechters. Als men het 
daarmee niet eens is, is beroep mogelijk. Ze legt uit dat in dit geval het Hof van Beroep te Brussel of, 
indien nodig, het Hof van Cassatie, bevoegd is om daar kennis van te nemen. Het Hof van Beroep te 
Brussel en het Parket-Generaal te Brussel staan bijgevolg garant voor de eenheid van de rechtspraak.

Ze stelt dat het overigens de uitdrukkelijke bedoeling was van de Vlamingen om door de BHV-
hervorming een eigen Nederlandstalige rechtbank te installeren met een autonome werking ten 
opzichte van de Franstalige rechtbank. Volgens de CD&V-fractie is het dus niet zo verwonderlijk dat 
dit kan leiden tot verschillen.
Ze licht toe dat een audit om de verschillen vast te stellen in de rechtspraak tussen rechters echter op 
gespannen voet staat met de scheiding der machten, aangezien men de inhoud van de uitspraken 
van rechters op die manier extern gaat beoordelen.

Ze stelt dat de Hoge Raad voor Justitie het geëigende orgaan is om een dergelijke audit uit te voeren.
De Hoge Raad voor Justitie staat buiten het parlement, buiten de regering én buiten de rechterlijke 
orde. Bijgevolg is vragen aan de federale regering om een audit te organiseren dus eigenlijk “not 
done”. Vandaar dat de CD&-V-fractie voorstelt deze motie te verwerpen.

De heer Van den Cruijce stelt dat de N-VA-fractie een audit vraagt net omdat er een vermoeden is dat 
er verschillen in de rechtspraak zijn.

De heer Laeremans wenst te weten of aan de federale regering kan gevraagd worden om een 
verzoek te richten aan de Hoge Raad voor Justitie om een audit te organiseren. Het is niet de 
bedoeling dat de federale regering de opdracht geeft aan de Hoge Raad voor Justitie om een audit te 
organiseren maar dat ze louter de vraag formuleert.

De voorzitter verduidelijkt dat de Hoge Raad voor Justitie buiten de politieke besluitvorming en de 
wetgevende en uitvoerende macht staat.

De heer De Witte, provinciegouverneur, vult aan dat een vraag vanwege de regering om een audit te 
organiseren naar de manier waarop de rechtspraak functioneert gelijkstaat aan een vraag aan de 
uitvoerende macht om toezicht te houden op de rechtelijke macht. Deze controle druist in tegen de 
scheiding der machten.

De heer Van den Cruijce begrijpt de commotie niet en zegt dat evengoed aan de KU Leuven kan 
gevraagd worden om de verschillen in rechtspraak in kaart te brengen. Hij vindt het jammer dat er nu 
gefocust wordt op het citaat van de heer Bonte terwijl er nog vele anderen het verschil in rechtspraak 
kunnen bevestigen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt de motie nr. 47 ter stemming voor.
De motie nr. 47 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 40 stemmen tegen, 21 stemmen voor 
en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, en mevrouw Kindekens vragen een correctie van hun stemgedrag. 
Beiden bevestigen dat ze tegen de motie wensen te stemmen.

Het resultaat van de stemming van motie nr. 47 wordt aldus:
De motie nr. 47 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 42 stemmen tegen, 19 stemmen voor 
en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 48
Kennisgeving inzake het mondelinge en schriftelijke verslag uitgebracht door de provinciale 
vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Havicrem.
Deze kennisgeving werd op 19 april 2017 ingediend door mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den 
Eede, namens de N-VA-fractie.

Mevrouw Van Laere licht toe dat het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
bepaalt dat vertegenwoordigers toelichting moeten geven over de werking van de entiteiten waarin de 
provincie vertegenwoordigd is. Ze verwacht dan ook een toelichting van de betreffende 
vertegenwoordigers aangezien de meerderheid nooit zelf dergelijke toelichtingen agendeert.

De voorzitter merkt op dat er een kennisgeving werd geagendeerd en geen vraag.

Mevrouw Van Laere antwoordt dat de N-VA-fractie geen toelichting kan geven omdat haar fractie niet 
vertegenwoordigd is in deze entiteit. Ze zegt te wachten op een toelichting van één van de 
vertegenwoordigers van Havicrem. Indien er nadien nog onduidelijkheden zijn, kunnen er door de 
raadsleden vragen worden gesteld.

De voorzitter bevestigt dat het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in artikel 
53 bepaalt dat bestuurders periodiek tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van 
de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen. Hij stelt dat hierover echter andere 
afspraken werden gemaakt in het bureau van 15 oktober 2013. Gezien het grote aantal entiteiten, zou 
de terugkoppeling tweejaarlijks gebeuren. Hij benadrukt dat deze afspraken door de oppositie werden 
voorgesteld.

Mevrouw Van Laere vraagt wanneer de laatste keer een terugkoppeling gebeurde.

De voorzitter antwoordt dat de terugkoppelingen systematisch in de betreffende raadscommissies 
gebeuren.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat het provinciedecreet bepaalt dat dergelijke 
terugkoppelingen twee maal per jaar dienen te gebeuren.

De voorzitter herhaalt dat hierover in het bureau andere afspraken werden gemaakt. Dit gebeurde in 
samenspraak met zowel de meerderheid als de oppositie.

De heer Laeremans bevestigt dat hierover in het bureau afspraken werden gemaakt. Hij vindt het 
onpraktisch om tweejaarlijks een terugkoppeling te doen voor zoveel entiteiten. Hij zegt dat het wel de 
bedoeling is dat al deze verenigingen aan bod komen.

De voorzitter antwoordt dat het geen probleem is om Havicrem uit te nodigen op een volgende 
vergadering van de raadscommissie regionaal beleid en economie om hun werking toe te lichten. Hij 
licht verder toe dat artikel 52 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
bovendien bepaalt dat elk provincieraadslid het deelnemende bestuur kan verzoeken om de notulen 
en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. Hij 
zegt dat alle provincieraadsleden deze stukken bijgevolg te allen tijde kunnen opvragen. De betrokken 
entiteit stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het 
deelnemende bestuur bezorgt ze vervolgens aan het raadslid. 

Mevrouw Van Laere zegt dat er achteraf ook vragen moeten gesteld kunnen worden. Enkel de notulen 
opvragen is dus niet voldoende.

De voorzitter reageert dat deze vragen kunnen behandeld worden in de betreffende raadscommissies, 
zoals afgesproken in het bureau van de provincieraad. Hij stelt dan ook voor, aan de voorzitter van de 
bevoegde raadscommissie, om een vertegenwoordiger van Havicrem uit te nodigen op een volgende 
vergadering van de raadscommissie regionaal beleid en economie.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt begrip te hebben voor de tweejaarlijkse terugkoppeling 
maar stelt dat als er zich situaties voordoen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin 
de provincie bovendien nog borg staat voor ongeveer 9 miljoen euro, de oppositie toch vragen mag 
stellen. Ze zegt dat het niet de bedoeling kan zijn om dan twee jaar te wachten tot een volgend 
moment van terugkoppeling.
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De voorzitter merkt op dat hierover tot hiertoe nog geen concrete vraag werd geformuleerd. Hij deelt 
mee dat, indien een specifieke vraag wordt gesteld, het geëigende kanaal zal gebruikt worden.

De heer Van den Cruijce zegt dat hij niet helemaal op de hoogte is van de situatie in Havicrem maar 
herinnert zich dat de directeur van Haviland werd uitgenodigd voor een raadscommissie regionaal 
beleid en economie. Hij vraagt zich in deze context af wat dan de rol van de provinciale 
vertegenwoordigers nog is. Hij verwijst hiervoor naar de discussie bij voorstel nr. 43 waarbij de 
betreffende vertegenwoordigers geen antwoord wilden geven op de gestelde vragen.

De voorzitter antwoordt dat de vertegenwoordigers worden geacht om het standpunt van de 
provincieraad te vertegenwoordigen bij de besluitvorming in de betreffende intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.

Mevrouw Van Laere reageert dat diezelfde vertegenwoordigers ook verplicht zijn om twee maal per 
jaar verslag uit te brengen aan de provincieraad.

De voorzitter bevestigt dit maar herhaalt dat hierover, in overleg met alle fracties, andere afspraken 
werden gemaakt.

De heer Van den Cruijce zegt dat de provinciale vertegenwoordigers een taak hebben waarvoor ook 
vaak een vergoeding wordt uitbetaald. Hij vermoedt dat deze taken niet altijd naar behoren worden 
uitgevoerd. Hij vindt dat de vertegenwoordigers de verantwoordelijkheid hebben om te rapporteren 
over de werking van de entiteit waarin ze zetelen. Hij zegt dat de voorzitter van de provincieraad 
bovendien de verantwoordelijkheid draagt om de werkzaamheden binnen de provincieraad op te 
volgen.

De voorzitter herhaalt dat het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bepaalt dat 
bestuurders periodiek tijdens de provincieraad verslag uitbrengen maar dat hierover andere afspraken 
werden gemaakt in het bureau van 15 oktober 2013. Hij stelt dat toen de afspraak werd gemaakt dat 
deze terugkoppelingen tweejaarlijks zouden gebeuren in de betreffende raadscommissies. Hij 
benadrukt dat, indien provincieraadsleden tussentijds vragen of bedenkingen zouden hebben, dit 
eveneens aan bod kan komen in de betreffende raadscommissies.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat deze terugkoppelingen in een openbare zitting 
moeten gebeuren.

De voorzitter antwoordt dat het provinciedecreet eveneens bepaalt dat elke provincie minstens één 
commissie opricht die waakt over de afstemming van het provinciaal beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de provincie. 
De provincie richt hiertoe ofwel een aparte commissie op, ofwel integreert zij deze taak in de 
verschillende bestaande commissies. Hij benadrukt dat de raadscommissies, net als de provincieraad, 
openbaar zijn.

De heer Van den Cruijce vindt dat de provinciale vertegenwoordigers hun taken niet ernstig nemen. 
Hij zegt dat hij niet het gevoel heeft dat hij wordt vertegenwoordigd in Haviland. Hij vindt dat als er 
tijdens de provincieraad een vraag wordt gesteld, hierop ook geantwoord moet worden. Hij stelt vast 
dat de betreffende provinciale vertegenwoordigers zijn vragen niet beantwoord hebben en vraagt aan 
de voorzitter van de provincieraad of hij dit probleem ter harte zal nemen.

De voorzitter antwoordt dat, conform de afspraken in het bureau, de provincieraad in plenaire zitting 
niet het forum is om de betreffende terugkoppelingen te doen.

Mevrouw Van Laere zegt dat voor de terugkoppelingen in de raadscommissies niet enkel de voorzitter 
van de betrokken entiteit moet uitgenodigd worden maar tevens de provinciale vertegenwoordigers.

De voorzitter zegt dit te zullen meegeven aan de voorzitters van de raadscommissies zodat naast het 
betreffende intergemeentelijk samenwerkingsverband ook de provinciale vertegenwoordigers, die 
hierin zetelen, worden uitgenodigd.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 16 mei 2017 en sluit de 
vergadering om 16.00 uur.


