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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 6 juni 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Ingrid Claes, de heer Nico Creces, de heer Joël Vander Elst, de heer Philippe Thiéry; 
provincieraadsleden.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat оp 22 mei 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
de heer Willy Smout van 24 april 2017 met betrekking tot windturbines.

Op 22 mei 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 4 mei 2017 in verband met de vervuiling van de Maalbeek te Grimbergen.

Op 22 mei 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 7 mei 2017 in verband met het taalgebruik in de faciliteitengemeenten.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de kennisgevingen met nrs. 56 & 57 en de voorstellen met nrs. 58 t.e.m.71 bij 
hem werden ingediend.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 16 mei 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)

о De heer Daniël Fonteyne diende op 27 mei 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
trouwstoeten.

De heer Fonteyne deelt mee dat de laatste paar weken er zowel in de kranten, televisiejournaal 
als op sociale media, filmpjes en artikels verschenen over “trouwstoeten”. Hij zegt dat de 
betrokkenen, niet alleen zichzelf in gevaar brengen, maar ook de andere weggebruikers. Tijdens 
zo een stoet zouden er een paar politieagenten gewond geraakt zijn. De burgemeester van 
Dilbeek heeft zelfs besloten zo een stoet te laten begeleiden door de politie. De Vlaams Belang-
fractie is van oordeel dat dit echter niet tot het takenpakket van de politie behoort.

In deze context stelt hij de volgende vragen:
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• Klopt het effectief dat er bij zo een stoet politiemensen gewond zijn geraakt?

• Heeft u als gouverneur met de politiediensten overlegd over een gezamenlijke aanpak? Zo 
neen, waarom niet en zo ja, wat is het resultaat daarvan?

• Mag de politie van Dilbeek de kosten van onder ander lonen, verhalen op de deelnemers van 
de trouwstoet?

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat deze problematiek niet nieuw is. Hij stelt 
dat deze problemen reeds werden vastgesteld sedert 2004 maar dat steeds dezelfde lijn wordt 
gevolgd. De lokale politie is hiervoor verantwoordelijk. De diensten van de gouverneur geven 
enkel ondersteuning wanneer dit specifiek gevraagd wordt.
Hij licht verder toe dat de burgemeester van Dilbeek zelf beslist welke maatregelen moeten 
getroffen worden.
Hij bevestigt dat er twee politieagenten lichtgewond zijn geraakt bij het incident en deelt mee dat 
artikel 90 van de wet op de geïntegreerde politie bepaalt dat eventuele kosten kunnen verhaald 
worden op de verantwoordelijke van het incident. Hij benadrukt dat hij zich niet kan uitspreken of 
het betreffende artikel van toepassing is op dit specifieke incident. Daarnaast heeft dit artikel nog 
geen koninklijk uitvoeringsbesluit waardoor het dus voorlopig ook niet kan toegepast worden.

De heer Fonteyne zegt dat in de krant stond vermeld dat er klacht werd neergelegd tegen de 
politie. Hij vraagt of deze informatie klopt.

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt niet over deze informatie te beschikken.

De voorzitter deelt mee dat de volgende mondelinge vragen samen zullen behandeld worden 
aangezien ze over hetzelfde thema gaan.

о De heer Willy Smout diende op 4 juni 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot de 
werkingspunten van de provinciale domeinen 2017.

De heer Smout zegt dat op 27 mei 2017 door Het Laatste Nieuws werd bekendgemaakt dat er 
opnieuw een jong meisje van 14 jaar werd lastiggevallen in de Halve Maan te Diest. Meteen werd 
door de domeinverantwoordelijke de link gelegd met “groepen jongeren uit het Brusselse”. Hij 
vermoedt dat iedereen wel begrijpt waarover deze cryptische omschrijving gaat. De 
domeinverantwoordelijke voegde hieraan toe dat de beveiliging werd verhoogd in het weekend 
door het aantal toezichters te verdubbelen.

Hij deelt mee dat het functioneren van de provinciale domeinen de voorbije maanden 
verschillende malen werd aangekaart door de Vlaams Belang-fractie. Hij zegt hierover een 
schriftelijke vraag te hebben ingediend op 4 september 2016, een mondelinge vraag op 11 
oktober 2016, een interpellatie op 6 december 2016 en opnieuw een schriftelijke vraag op 13 
maart 2017. Op deze laatste vraag werd geantwoord op 12 april 2017.

Hij meldt dat toen werd beloofd dat gedeputeerde Zelderloo de vele bedenkingen zou meenemen 
naar het overleg op de jaarlijkse seizoenevaluatie.

Op 12 april 2017 werd bovendien geantwoord dat de seizoenevaluatie 2016 op de deputatie van 
20 april 2017 zou besproken worden en dat deze informatie vervolgens zou worden bezorgd. Hij 
zegt deze info nog steeds niet te hebben ontvangen.

Vervolgens stelt hij dat uit de notulen van de deputatie is gebleken dat deze problematiek 
helemaal niet werd besproken op 20 april 2017, maar pas op 27 april 2017. In de notulen van de 
deputatie van 27 april 2017 staat immers op bladzijde 4:

‘Na lezing van het dossier “Seizoenevaluatie en toekomstpunten 2017 provinciedomeinen” beslist 
de deputatie op voorstel van Walter Zelderloo, kennis te nemen en akkoord te gaan met de 
werkpunten.’

Hij vindt dit geen transparante info voor de provincieraadsleden en de burgers.

In deze context stelt hij de volgende vragen:
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- Wat zijn nu concreet de werkingspunten voor de provinciale domeinen 2017 en welke komen 
er voort uit “de meegenomen bedenkingen” geformuleerd vanuit de oppositie tijdens de 
interpellatie?

- Worden de extra veiligheidsmaatregelen in het weekend, waarvan sprake in de Halve Maan, 
ook veralgemeend naar de andere domeinen en naar weekdagen?

- De boerkinidiscussie heeft een eigenaardige wending genomen. De onduidelijke 
pictogrammen waren volgens de provinciegouverneur duidelijk genoeg, daar volgens hem er 
moest gekeken worden naar wat TOEGELATEN was op de pictogrammen. De boerkini stond 
hier niet bij.

Echter als antwoord op een schriftelijke vraag van 13 maart 2017 leest de Vlaams Belang-
fractie:
“Vrouwelijke bezoekers mogen het zwemgedeelte slechts betreden in een eendelig zwempak, 
bikini of tankini. De boerkini wordt beschouwd als een eendelig zwempak en conform de 
reglementen is het betreden van het zwembad in boerkini TOEGELATEN”.

In andere gemeentelijke reglementen wordt de boerkini klaar en duidelijk VERBODEN. Hoe 
verklaart de deputatie dit voor de publieke opinie toch wel overduidelijk accentueren van WIJ 
en ZIJ?

- “We verdubbelen het aantal toezichters, maar kunnen niet beletten dat groepen jongeren uit 
het Brusselse naar hier afzakken.” Was het antwoord van de domeinverantwoordelijke in De 
Halve Maan naar aanleiding van het incident met het 14-jarig meisje op Hemelvaartdag. Zijn 
er nieuwe accenten of maatregelen voorzien om dit probleem actief aan te pakken. Welke zijn 
deze?

- Is de dader(s) van dit specifieke incident in de Halve Maan ondertussen gevat? Welke 
sancties werd er genomen en welke zekerheid is er dat deze persoon uit de provinciale 
domeinen geweerd zal worden en voor hoelang?

о Mevrouw Hilde Kaspers diende op 4 juni 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot een 
overlastincident in het provinciaal domein De Halve Maan te Diest.

Mevrouw Kaspers licht toe dat op donderdag 25 mei 2017 op sociale media verschillende 
berichten verschenen over een tienermeisje dat door jongeren werd betast in het provinciedomein 
De Halve Maan.

Op 26 mei bevestigt de domeinbeheerder o.a. in de krant Het Laatste Nieuws het bericht en voegt 
hieraan toe dat hiervan verslag werd opgemaakt.

In hetzelfde artikel wordt aangegeven dat de onlangs gewijzigde toegangstarieven tot het domein 
ontegensprekelijk zijn bedoeld als een maatregel om overlast tegen te gaan.

Ze stelt dat op sociale media ook verschillende keren gesignaleerd werd dat er toegang tot het 
domein wordt verstrekt aan personen die niet in het bezit zijn van een identiteitskaart, maar ook 
dat identiteitskaarten aan het hek worden doorgegeven.

In deze context stelt ze de volgende vragen:

- Hoeveel jongeren waren er bij het hogervermelde incident betrokken en waren zij in het bezit 
van hun identiteitskaart?

- Wie maakte het verslag op n.a.v. dit incident op en wat gebeurt er met dergelijke verslagen?

- Hebben er zich ondertussen nog andere incidenten voorgedaan?

- Zijn er gegevens of indicaties over het effect van de tariefwijziging op het bezoekersverkeer en 
het bezoekersprofiel?
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De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat de seizoenevaluatie, door vergetelheid, nog niet 
werd bezorgd. Hij belooft het document alsnog over te maken.

Hij stelt dat, wat de concrete werkingspunten voor de provinciale domeinen 2017 betreffen, het 
reglement van orde een bepaling bevat die handelt over de ouderlijke verantwoordelijkheid. 
Daarnaast zijn enkel opblaasbare ballen toegelaten en is er een verbod op roesmiddelen. De 
boerkiniproblematiek werd niet weerhouden omdat de deputatie van oordeel is dat er geen 
wettelijke basis is om hierover een beslissing te nemen.

Hij legt vervolgens uit dat tijdens weekdagen bij mooi weer en drukte in alle provinciale domeinen 
dezelfde veiligheidsmaatregelen worden genomen als in het weekend.

Vervolgens deelt hij mee dat de boerkini wordt beschouwd als een eendelig zwempak en conform 
de reglementen is het betreden van het zwembad in boerkini toegelaten. Er is verder geen 
wettelijke basis om een boerkiniverbod in te stellen. Hij stelt dat de pictogrammen “Toegelaten 
kledij“ hiermee zullen aangevuld worden.

Hij legt uit dat met “Vlaanderen is recreatie” (VIR) / Instistuut voor Sportbeheer (ISB) momenteel 
een dossier voor de minister wordt voorbereid om een wettelijke basis te verkrijgen voor het 
aanleggen van een databank. Op deze manier zouden de gegevens van overlastbezorgers 
kunnen worden geregistreerd in een platform dat voor alle domeinen toegankelijk zou zijn.

Hij betreurt dat de dader van het incident niet werd gevat. Een toegangsverbod kon dus niet 
worden uitgevaardigd. Hij benadrukt dat wanneer de dader wordt gevat, een toegangsverbod zal 
worden opgelegd.

Wat de vragen van mevrouw Kaspers betreffen, deelt hij mee dat op die bewuste dag een lastige 
groep van een 20-tal personen het domein bezocht.  Enkelen hiervan hebben meisjes lastig 
gevallen. Hij zegt dat de redder van de zwembadzone alsook de wachters tussenbeide zijn 
gekomen. De daders zijn nadien gevlucht. Alle aanwezigen waren in bezit van een identiteitskaart.

Hij benadrukt dat het feit wordt genoteerd in het logboek van de wachters en nadien besproken 
wordt met politie. Aan de wachters wordt ook gevraagd extra alert te zijn voor jonge tienermeisjes.

In dat weekend werden er 17.000 bezoekers geteld. Hij deelt mee dat er nog zes diefstallen 
gebeurden, er twee bijna vechtpartijen waren en er eveneens de gebruikelijke overlast was. 
Conform artikel 6 van het reglement van orde werden aan de poort alvast veel ballen en 
muziekboxen in bewaring genomen.

Hij zegt vervolgens dat ondertussen werd vastgesteld dat de verhoging van de tarieven weinig tot 
geen invloed heeft gehad op deze materie.

De heer Smout vraagt wie bepaalt wat onder een eendelig zwempak wordt verstaan. Hij stelt dat, 
als er geen wettelijke basis is om een boerkini te verbieden, vele gemeentebesturen, die een 
boerkiniverbod wel reeds hebben ingevoerd, niet correct handelen. Hij zegt nota te nemen van het 
standpunt van de deputatie en deelt mee dit kenbaar te maken aan de bevolking. Hij  vraagt zich 
af of de deputatie of de provinciegouverneur zullen optreden tegen het boerkiniverbod dat door 
enkele gemeentebesturen alvast werd opgelegd.

Mevrouw Kaspers vraagt of de bezoekers die binnengeraken zonder identiteitskaart, bekend zijn 
bij de beheerders van het provinciaal domein. Ze stelt dat sommige mensen erin slagen om via 
het kerkhof het provinciaal domein De Halve Maan binnen te dringen. Ze vindt het frappant dat 
een jong gezin waarvan één kind een vervallen identiteitskaart heeft naar huis wordt gestuurd 
terwijl heel wat Brusselaars zonder identiteitskaart naar binnen mogen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, noteert de opmerkingen van mevrouw Kaspers, maar vraagt de 
tijd en de mogelijkheid om dit verder te onderzoeken.

De heer Laeremans vraagt of de politie automatisch wordt gecontacteerd om een lastige groep uit 
het domein te zetten. Hij stelt dat dergelijk gedrag niet kan getolereerd worden.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de politie van Diest enkel buiten het domein 
controleert. Het zijn de eigen veiligheidsmensen die het probleem binnen het domein trachten op 
te lossen.
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Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgevingen nr. 56 en 57.
- Jaarrapport interne controle (organisatiebeheersing) 2016
- Interne controle (organisatiebeheersing) aangestuurd vanuit het managementteam in het jaar 

2017.
Deze kennisgevingen werden behandeld in het Bureau van de provincieraad op 30 mei 2017.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgevingen nr. 56 en 57 ter kennisname voor.

De provincieraad neemt kennis van kennisgevingen nr. 56 en 57.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 58.
Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2016
Dit voorstel werd behandeld in het Bureau van de provincieraad op 30 mei 2017.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft een vraag over het aankoopbedrag van 
gebedskalenders. Ze wenst te weten of er een verklaring is voor het feit dat, ondanks een interne 
kredietaanpassing van 820 euro naar 2.100 euro, hier geen inkomsten tegenover staan.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat hierover geen andere informatie bekend is, 
behoudens wat op het bureau werd toegelicht. Ze stelt dat dit zal worden nagekeken door haar 
medewerker. 

n.v.d.r.

Op de post 2005 Drukwerk vieringen voorziet Al Ihsaan elk jaar in het budget 820 euro; dit is het 
bedrag dat in het meerjarenplan 2014-2019 voorzien is. Tot nu hebben zij dit bedrag elk jaar gevoelig 
verhoogd via een interne kredietaanpassing. De uitgaven liggen dus in de lijn van de voorgaande 
jaren. De ontvangsten stegen ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 500 euro. De 
gebedskalenders worden gratis bedeeld.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 58 ter stemming voor.
Voorstel nr. 58 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 4 tegenstemmen 
en 21 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 59.
Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2016
Dit voorstel werd behandeld in het Bureau van de provincieraad op 30 mei 2017.

De heer Smout merkt op dat er geen korans en gebedenboeken aangekocht werden. Hij vraagt of 
hiervoor een verklaring is en of men hieruit moet besluiten dat de moskee deze gebedenboeken gratis 
krijgt. Hij refereert hierbij naar de problematiek rond de Turkse Diyanet-moskeeën. In Limburg wordt 
de jaarrekening van de moskee niet goedgekeurd omdat alle 65 Diyanet-moskeeën betrokken zijn bij 
spionageopdrachten ten opzichte van Gülenisten. Hij stelt dat men bovendien zeer goed weet dat in 
alle moskeeën dezelfde toon gehanteerd wordt en dat deze wel degelijk politiek geïnspireerd is. In 
deze context vraagt hij wat het standpunt is van de deputatie en of dit standpunt verschilt van dat van 
Limburg. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verduidelijkt dat niet ieder jaar exact het aantal gebedenboeken 
worden aangekocht die naar buiten gaan. De aankoop van de voorraad kan ook het jaar voordien 
gebeurd zijn. Ze stelt dat er geen concreet zicht is op wat dat jaar werd gekocht, noch op wat er per 
jaar werd gebruikt. Ze vermoedt dat dit voor zowel de Islamitische gemeenschap Beraat als Al Ishaan 
van toepassing is. Ze zegt dat er daarnaast geen bewijzen zijn van enige sponsoring.

Vervolgens licht ze toe dat voor zover bekend is in Vlaams-Brabant geen melding werd gemaakt van 
onregelmatigheden in de voorzieningen. Ze stelt dat een medewerker uit de administratie heeft 
deelgenomen aan een overleg met een afgevaardigde van het kabinet van de bevoegde minister, 
mevrouw Homans, om te vragen of hier nieuwe richtlijnen over zijn.
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De huidige werkwijze blijft echter gehanteerd. Er is wel gevraagd om de boekhoudkundige 
documenten te verfijnen om beter te anticiperen op de concrete vragen die in het bureau of de 
provincieraad gesteld worden. Daarnaast werd geïnformeerd of er over bepaalde posten meer of 
andere richtlijnen kunnen vastgelegd worden, maar voorlopig verandert er niets. Ze zegt dat de grote 
vraag (met mogelijke gevolgen voor onze provincie) blijft of er nieuwe erkenningen bijkomen. 
Momenteel is dit niet het geval.

De heer Smout komt terug op het eerste punt van de gebedenboeken en de koran. Het budget van 
2016 was een verdubbeling van 2015. Desondanks is het resultaat nul. Volgens hem wijst dit op een 
andere bron die men liever niet bekendmaakt. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, deelt mee dat Al Ishaan een goedgekeurd budget had ingediend 
van 35.000 euro terwijl nu een rekening van 23.700 euro wordt voorgelegd. Hetzelfde geldt voor Diest, 
waar men een goedgekeurd budget van 34.289 euro had, maar waar een exploitatierekening van 
25.052 euro voorgelegd werd. Ze stelt dat het budget op verschillende posten bijgevolg een stuk 
groter geweest zal zijn dan de afrekening.

De heer Dunon merkt op dat de inkomsten uit inzamelingen vrij laag liggen en zegt dat er behoorlijk 
weinig geld werd binnengehaald. De eigenlijke kosten voor de eredienst (dadels, brood, melk) blijven 
wel dezelfde.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar haar vorige antwoord. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede geeft aan dat ze op de bureauvergadering geattendeerd werd 
op een bedrag van 100,50 euro. Ze vraagt zich af of dit bedrag een terugstorting was of een bedrag 
van het voorgaande jaar. De bedragen zijn namelijk identiek.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, reageert dat het bedrag betaald was en vervolgens terugbetaald 
werd. Dit werd opgemerkt in het budget en is gecorrigeerd in 2016.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vervolgt dat in 2016 ook dezelfde 100,50 euro uitgegeven 
werd. Ze vraagt of dit over hetzelfde bedrag gaat.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, laat weten dat dit blijkbaar geen 100 euro was, maar dat dit zeker 
wordt nagekeken. In 2015 was het een ander bedrag, namelijk 134 euro.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede veronderstelt dat men nu dus “effen” staat. Ze heeft ook een 
vraag over Diest. Er is een klein bedrag ontvangen van 42,04 euro, uitgegeven voor andere aankopen 
van materiaal voor eredienst. Ze informeert naar de link tussen deze twee bedragen.

De heer Gooris verklaart dat dit een waarborg is voor een aankoop die ze hebben teruggekregen. 
Betreffende de vraag over gebedenboeken in Leuven, wordt elk jaar in het budget een bedrag 
voorzien dat ook voorzien was in het meerjarenplan. Daarom heeft deze geloofsgemeenschap elk jaar 
dit bedrag via een interne kredietaanpassing verhoogd tot ongeveer die 2.000 euro. De conclusie dat 
nu meer werd gespendeerd dan vorig jaar is dus niet correct. In hun budget staat elk jaar te weinig.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede informeert of men heeft kunnen nagaan of de moskeeën geld 
ontvangen wanneer ze iets uitdelen.

De heer Gooris geeft aan dat de gebedskalenders gratis verstrekt worden.

Mevrouw Van de Wiele vraagt zich af waarom in het budget van Beraat te Diest plaats wordt voorzien 
voor verzekeringen, terwijl er geen bedragen werden ingevuld.

De heer Gooris beaamt dat dit reeds eerder aangehaald is. In 2017 zal dit niet meer standaard 
worden opgenomen, indien geen verzekeringen afgesloten werden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 59 ter stemming voor.
Voorstel nr. 59 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 4 tegenstemmen 
en 22 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 60.
Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2016
Dit voorstel werd behandeld in het Bureau van de provincieraad op 30 mei 2017.

De heer Smout stelt vast dat alle religieuze instellingen een deel van de reserves van vorig jaar 
opsouperen. Hij vraagt of men van plan is om dat budget de volgende jaren te verhogen.

De heer Gooris verduidelijkt dat het nu over het meerjarenplan gaat. Het is logisch dat overschotten 
gaan verrekend worden, maar deze gaan nooit hoger zijn dan het budget voorzien in het 
meerjarenplan.

Mevrouw D’Haese heeft een bedenking over de overboeking van 3.000 euro. De voorbijgaande jaren 
wordt budget verschoven naar het eigen vermogen. Ze benadrukt dat er geen controle kan uitgevoerd 
worden over dit eigen vermogen. Ze informeert eveneens naar de manier waarop de 
kilometervergoeding van de bedienaar van de eredienst wordt gecontroleerd.

De heer Gooris deelt mee dat er werd overeengekomen dat er geen budget meer zal verschoven 
worden naar het eigen vermogen, hoewel dit mogelijk is in het meerjarenplan. Hij benadrukt dat er wel 
controle kan uitgeoefend worden op de uitgaven.
De kilometervergoeding van de priester is te verklaren door een orthodox gebruik waarbij een 
huisbezoek wordt gedaan bij de gelovigen.

Mevrouw D’Haese vindt het bedrag voor de kilometervergoeding best hoog. Ze vraagt of dit 
gecontroleerd wordt. 

De heer Gooris nuanceert dit bedrag en zegt dat dergelijke kilometervergoedingen niet zo uitzonderlijk 
zijn.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, besluit dat men op basis van opmerkingen van medewerkers 
tijdens de ontmoeting met de kabinetsafgevaardigde een aantal posten binnen de boekhouding 
duidelijker wil stellen, duidelijker aflijnen. Voorlopig zijn daar geen garanties voor. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 60 ter stemming voor.
Voorstel nr. 60 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 1 tegenstem en 24 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 61.
VERA - goedkeuring jaarrekening 2016
Dit voorstel werd op 30 mei 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat 2016 een erg goed jaar was voor VERA. Ze deelt mee dat 
146 lokale besturen ondertussen gebruikmaken van de dienstverlening van VERA. Voorts werd een 
besparing gerealiseerd van 1,5 miljoen euro voor de lokale besturen en werden er 191 werkdagen 
bespaard. De kostendelende dienstverlening steeg met gemiddeld 562 tickets of leesopdrachten per 
maand. Ze legt uit dat dit ook nieuwe noden met zich meebracht. Zo gingen zes nieuwe medewerkers 
aan de slag en werd er geïnvesteerd in 300 m2 extra kantoorruimte. De autofinancieringsmarge is 
positief, de exploitatieontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven plus de kredietinteresten en de 
kredietaflossingen te dekken. Ze stelt dat het gecumuleerd budgettair resultaat bijgevolg weergeeft dat 
VERA in staat is om deze taken uit te voeren met eigen middelen. De financiële ratio’s wijzen erop dat 
VERA solvabel en gezond is: 43% van de omzet is vrij van schuldeisers, en de ratio voor de liquiditeit 
is meer dan 1. VERA kan bijgevolg op korte termijn haar schulden vlot betalen.
Ze licht toe dat er een overschot van 114.131 euro in 2016 werd vastgesteld. Dit bedrag komt 
ongeveer overeen met het bedrag in 2015, maar de opbrengsten en de kosten zijn echter anders. De 
omzet is immers gestegen met 334.000 euro. Deze stijging wordt verklaard door activiteiten rond 
informatieveiligheid en de kosten van de toenemende dienstverlening.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 61 ter stemming voor.
Voorstel nr. 61 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 64 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 62.
Raamcontract telefooncentrales 2017 - opstart van een gunningsprocedure
Dit voorstel werd op 30 mei 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat de vervaldatum van de huidige centrales nabij is, wat 
noopt tot de opstart van een nieuwe gunning voor nieuwe telefooncentrales met de bijbehorende 
toestellen. Het gaat om analoge telefooncentrales, waarvoor een budget van 300.000 euro werd  
voorzien.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 62 ter stemming voor.
Voorstel nr. 62 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 63.
Extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand - aanduiden vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering & raad van bestuur uit de administratie van de provincie Vlaams-Brabant.
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door deputatie.

De heer Laeremans wenst te weten hoe de onafhankelijke kandidaten werden gekozen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat dit zoals altijd besproken werd door de deputatie. Een 
bestuurssecretaris en een directeur zijn een evidente keuze. De twee kandidaten die uit de sector 
komen bekleden daar een zekere functie, wat een stem geeft aan mensen die met taalbeleid en 
taalopleidingen bezig zijn. Hierover werd bovendien een bevraging gedaan binnen de sector.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor – 1ste vertegenwoordiger AV.
De heer Peter Biondi behaalt bij geheime stemming 51 stemmen voor, 7 tegenstemmen, 8 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt de heer Peter Biondi aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor – 2de vertegenwoordiger AV.
De heer Lieven Elst behaalt bij geheime stemming 51 stemmen voor, 5 tegenstemmen, 10 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt de heer Lieven Elst aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor – 3de vertegenwoordiger AV.
Mevrouw Annemie Boon behaalt bij geheime stemming 49 stemmen voor, 5 tegenstemmen, 12 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt mevrouw Annemie Boon aangesteld als 3de vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand.

Mevrouw Van Laere  wil graag weten waarvoor GLTT staat.

Mevrouw Sobrie antwoordt dat dit staat voor ‘Gemeentelijke Leergang Talen en Techniek’. Er is een 
centrum in Sint-Genesius-Rode en in Halle.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor – 4de vertegenwoordiger AV.
Mevrouw Ria Cauchie behaalt bij geheime stemming 48 stemmen voor, 5 tegenstemmen, 12 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt mevrouw Ria Cauchie aangesteld als 4de vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand.
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De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor – 1ste vertegenwoordiger RVB.
De heer Peter Biondi behaalt bij geheime stemming 50 stemmen voor, 5 tegenstemmen, 11 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt de heer Peter Biondi aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor – 2de vertegenwoordiger RVB.
Mevrouw Ria Cauchie behaalt bij geheime stemming 47 stemmen voor, 6 tegenstemmen, 14 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt mevrouw Ria Cauchie aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap vzw De Rand.

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 63 ter stemming voor.
Artikel 3 van het voorstel nr. 63 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 59 stemmen voor, 4 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 64.
Ethias Gemeen Recht - Algemene vergadering 19 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de 
provinciale vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016;
2. goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het 

resultaat;
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. statutaire benoemingen;
6. mandaat van de commissaris.

De heer Fonteyne stelt dat Ethias een aantal van haar rekeningen met hoge termijnen probeert te 
verkopen aan buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. Hij is benieuwd of de provincie daarover een 
standpunt gaat innemen. De klanten kunnen al dan niet intekenen. Indien ze dit niet doen, verliezen 
ze de bescherming van de overheid tot 100.000 euro.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, reageert dat er nog geen concrete vraag is over de situatie waarbij 
rekeningen in handen komen van entiteiten buiten de Europese Unie. Dit wordt nagevraagd bij de 
financieel beheerder.

De heer Laeremans vindt het opmerkelijk dat men van andere instellingen een jaarrekening in bijlage 
ontvangt, maar dat dit hier niet het geval is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar de website van Ethias. Deze referentie werd ook 
opgenomen in de nota.

De heer Dunon informeert naar het huidige resultaat. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de adviseurs het resultaat goedkeuren zoals het 
voorligt. Het is de algemene vergadering die zal oordelen over de stand van zaken.

De heer Horlait vult aan dat, mocht de provincie hem mandateren, de stukken meestal pas na zijn 
aanstelling verkregen worden. Hij overloopt vervolgens kort de agenda en herhaalt dat de 
jaarrekening op het laatste moment wordt bezorgd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herneemt dat wie meer wil weten best de website raadpleegt. De 
betreffende documenten zijn daar terug te vinden.

De heer Dunon concludeert dat men vandaag geen opmerkingen kan maken omwille van het 
ontbreken van gegevens.
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De heer Horlait: voegt eraan toe dat hij de Ethias-statuten onvoldoende kent maar dat, hun drie 
divisies met vermoedelijk aparte statuten en eigen data indachtig, het mogelijk is dat de 
ontwerpjaarrekening nu pas goedgekeurd wordt.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 64 ter stemming voor.
Voorstel nr. 64 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 42 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 25 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 65.
IGO IGS - Algemene vergadering 16 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de provinciale 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. Goedkeuring verslag vergadering 16-12-2016
2. Goedkeuring jaarverslag 2016
3. Goedkeuring jaarrekening 2016
4. Varia

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 65 ter stemming voor.
Voorstel nr. 65 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 28 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 66.
Ecowerf IGS - Algemene vergadering 21 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de provinciale 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 23/11/2016;
3. Jaarverslag 2016;

- Verslag van de activiteiten;
- Jaarrekening per 31/12/2016 – verslag van de commissaris;
- Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels;

4. Decharge bestuurders en commissaris;
5. Voordracht nieuwe bestuurder Raad van Bestuur EcoWerf;
6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf;
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf – categorie E;
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cf. artikel 15.2. van de statuten;
9. Communicatie: Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur;
10. Diversen.

De heer De Haes vraagt waarom de provinciaal vertegenwoordiger zich dient te onthouden inzake de 
provinciale bijdragen. Hij stelt dat in de nota wordt geargumenteerd dat Vlaanderen geld afhoudt en 
dat dit niet is ingeschreven in de begroting. Hij vindt het vreemd dat, als dit zo een probleem is, de 
provincie dan niet aandringt bij de intercommunales om vroeger uit te stappen. Het decreet voor de 
intergemeentelijke samenwerking vermeldt immers de uiterlijke datum nl. 31 december 2018. Het is 
dus toegelaten ook vroeger de intercommunale te verlaten. Volgens hem gaat het ook hier om het 
behoud van mandaten en zitpenningen.

De heer Florquin, gedeputeerde, bevestigt dat de reden voor het niet-betalen van de 
werkingsbijdragen te maken heeft met de verminderde toegekende middelen door Vlaanderen. Om te 
besparen heeft men destijds beslist die bijdrage stop te zetten. Tot op vandaag is dat zo. Ook in de 
komende jaren werd hiervoor geen budget meer voorzien.
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Hij stelt dat de reden waarom de provincie niet vroeger uitstapt, te lezen is in het decreet zelf. Het 
decreet laat immers toe om tot eind 2018 deel uit te maken van de intercommunales. Bovendien moet 
tussen de partners (de provincie en de intergemeentelijke samenwerkingen) nog een akkoord 
gevonden worden om de uittreding te kunnen realiseren.

De heer De Haes herhaalt zijn vraag waarom de provincie de gesprekken over de uitkanteling niet 
initieert als het betalen van een werkingsbijdrage zo’n probleem is. Hij vraagt zich af wat er gebeurt 
indien de andere vertegenwoordigers, buiten de provinciale vertegenwoordiger om, alsnog beslissen 
dat de werkingsbijdrage moet betaald worden. Hij concludeert dat de provincie dan, als verenigingslid, 
niet de regels van de vereniging volgt.

De heer De Witte, provinciegouverneur wijst erop dat het niet zo is dat elke vennoot dezelfde bijdrage 
moet betalen. De provincie is in dit geval de enige vennoot die dit soort bijdrage betaalt en tevens de 
enige die geen dividenden krijgt. In deze context oordeelde de deputatie dat een samenwerking met 
de gemeenten in de intercommunales geen prioriteit heeft. De provincie blijft op vraag van de 
intercommunales. Bovendien zou die uitstap financiële consequenties hebben. Het vennootschap blijft 
dus, maar de extra bijdrage in werkingskosten wordt niet meer voorzien. Deze beslissing werd 
genomen bij de goedkeuring van de meerjarenplanning en wordt nu logischerwijze uitgevoerd. 

De heer Dunon erkent dat de resultaten van EcoWerf mooi ogen. Hij stelt een hogere omzet vast van 
1.350.000 euro met een extra bedrijfswinst van 570.000 euro. Wanneer de vorderingen op één jaar 
(de handelsvorderingen en de overige) worden samengeteld is dit 1.640.000 euro die op korte termijn 
moet betaald worden. Hij vraagt waar dit hoge bedrag vandaan komt en wenst te weten of dit geen 
liquiditeitsproblemen met zich meebrengt.

De heer Florquin, gedeputeerde, stelt voor dit te laten nakijken en dit op te nemen in het verslag. 

n.v.d.r.

De vorderingen op één jaar bedroegen op 31 december 2016 8,1 miljoen euro. Dit is een toename 
met 1,74 miljoen euro (niet 1,64 miljoen euro) ten opzichte van het vorige jaar. Het betreft wel degelijk 
vorderingen, dus geld dat Ecowerf moet innen. Enkel indien de schuldenaren van Ecowerf in gebreke 
blijven, zou dit mogelijk liquiditeitsproblemen kunnen teweegbrengen.

De reden voor de toename van de vorderingen ten opzichte van het voorgaande jaar, werd gevraagd 
bij de financiële dienst van Ecowerf. Hun antwoord luidt als volgt:

De balans is een momentopname bij afsluiting op 31 december. In 2016 was er omwille van 
langdurige afwezigheid van een personeelslid en de overschakeling op nieuwe boekhoudsoftware een 
lichte achterstand in de facturatie. Hierdoor waren er een heleboel facturen opgenomen in de 
afsluiting die nog niet of later dan anders waren aangerekend. Deze facturen staan in de balans op de 
post handelsvorderingen en overige vorderingen. Het gaat over facturen aan Fost Plus, Recupel, 
verwerkers positieve fracties en aan de vennoten (gemeenten). Ook het aandeel te ontvangen 
subsidies (Ovam) was groter dan in 2015. De achterstand in de facturatie veroorzaakte geen cash 
flow probleem, EcoWerf heeft een kortetermijnlijn bij een financiële instelling om tijdelijke kastekorten 
op te vangen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 66 ter stemming voor.
Voorstel nr. 66 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 28 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 67.
Haviland IGS - Algemene vergadering 21 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de provinciale 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017: goedkeuring;
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2016;
3. Jaarrekening 2016 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2016, het 
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voorstel van bestemming van resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44);
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)
5. verslag van de commissaris over het 51e maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 40);
6. kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art. 15);
9. Varia.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 67 ter stemming voor.
Voorstel nr. 67 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 28 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 68.
Interleuven IGS - Algemene vergadering 14 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de provinciale 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering d.d. 30 november 2016;
3. Verslag over de activiteiten van 2016;
4. Jaarrekening per 31 december 2016 - verslag van de commissaris-revisor;
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten;
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor;
7. Provinciale bijdrage in de werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1 van de statuten;
8. Vervanging van leden van de raad van bestuur.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 68 ter stemming voor.
Voorstel nr. 68 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 27 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 69.
Hofheide IGS - Algemene vergadering 20 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de provinciale 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016;
2. vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. werking van het crematorium
5. varia

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 69 ter stemming voor.
Voorstel nr. 69 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 27 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 70. 
Havicrem IGS - Algemene Vergadering 7 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan de provinciale 
vertegenwoordigers.
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.
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De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. Goedkeuring notulen vorige Algemene Vergadering.
2. Benoeming nieuwe leden Raad van Bestuur.
3. Personeel : stand van zaken personeelsdossiers.
4. Gebouw : stand van zaken.
5. Jaarrekening 2016 : vaststelling en goedkeuring.
6. Verslag bedrijfsrevisor.
7. Kwijting aan de bestuurders.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst een verduidelijking i.v.m. de agenda van deze algemene 
vergadering. Ze stelt vast dat nieuwe leden moeten benoemd worden voor de raad van bestuur. Ze 
vraagt of de vorige leden ontslag hebben genomen.

Mevrouw Sobrie antwoordt dat er een vervanging dient te gebeuren naar aanleiding van een 
overlijden van een lid van de raad van bestuur.

Mevrouw De Dobbeleer - Van den Eede heeft de jaarrekening nagekeken en vraagt wat meer 
toelichting rond de resultatenrekening, meer bepaald over de post ‘voorzieningen voor risico’s en 
kosten - toevoegingen bestedingen’ voor een bedrag van 66.371,29 euro. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de jaarrekening werd nagekeken door de 
bedrijfsrevisor. Uit de bevindingen van de bedrijfsrevisor blijkt dat de rekening waarheidsgetrouw en 
correct is. Het bedrag waarnaar verwezen wordt, heeft te maken met herstellingskosten voor o.a. de 
oveninstallatie. Hij legt uit dat hiervoor een gedeelte van de reserve moest gebruikt worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt waarover de andere bedrijfskosten voor een bedrag van 
5.742,80 euro zijn.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt de details te zullen laten opnemen in het verslag.

n.v.d.r.

De ‘andere bedrijfskosten’ (640/8) voor een bedrag van 5.742,80 euro bevatten: 
- voornamelijk onroerende voorheffing (die sterk is toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar, omwille 

van de oplevering van de nieuwbouw); 
- daarnaast nog een verkeersbelasting, een kost voor de aansluiting bij het federaal 

voedselagentschap en een notariskost.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt eveneens een overzicht van de totale 
personeelsuitgaven.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat deze informatie in de rekeningen staat maar dat ook 
deze gegevens zullen bezorgd worden.

n.v.d.r.

De personeelskost is af te lezen in de sociale balans (p. 20 van de jaarrekening): 888.139,04 euro

Mevrouw De Dobbeleer-Van Den Eede wenst eveneens meer toelichting over het bedrag van 115.000 
euro dat toegevoegd wordt aan het eigen vermogen bij de overige reserves.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de raad van bestuur voorstelt aan de algemene 
vergadering om de winst van het boekjaar opnieuw te besteden. Hij legt uit dat als dit bedrag niet aan 
de overige reserves wordt toegevoegd, hierop belastingen moeten betaald worden. Deze reserves 
mogen niet uitgekeerd worden.

De heer Horlait zegt dat hij aanwezig was op de raad van bestuur en licht toe dat hij toen een vraag 
heeft gesteld over de andere bedrijfskosten. De boekhouder heeft dan ook een detail bezorgd van 
deze kosten. Hij vermoedt dat dit detail in het verslag van de raad van bestuur zal opgenomen 
worden.
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De heer Dunon merkt op dat Havicrem break-even draait als er 3.500 crematies zijn. Hij stelt vast dat 
er in 2016 slechts 1.950 crematies waren.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat er in 2016 4.184 crematies plaatsvonden voor een 
totale omzet van 2.045.610,43 euro. Daarvan gebeurde 491 crematies aan een tarief van 542 euro 
voor een totale opbrengst van 266.342 euro. Hij licht verder toe dat er 3.619 crematies op werkdagen 
gebeurden aan een tarief van 485,85 euro voor een totale opbrengst van 1.798.291,15 euro. Er 
werden ook 51 crematies uitgevoerd voor een bedrag van 297,17 euro voor een totale opbrengst van 
15.155 euro. Dit laatste tarief wordt gehanteerd voor OCMW’s voor crematies tijdens weekdagen. 
Verder waren er 3 crematies aan een tarief van 273,58 euro.
Dit zijn crematies van kinderen op zaterdagen. Daarnaast gebeurden ook 20 crematies aan een tarief 
van 259,43 euro voor een opbrengst van 5.188 euro. Dit laatste tarief omvat de crematie van kinderen 
op weekdagen.

De heer Dunon vraagt of er een groei kan worden vastgesteld ten opzichte van de voorbijgaande 
jaren.

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dit.

De heer Dunon wenst te weten of de afbetaling van het gebouw bijgevolg op een normale manier kan 
verlopen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de lening voor het gebouw kan afbetaald worden. De 
grond zelf is reeds betaald.

De heer Smout deelt mee dat er nog een juridisch geschil is over twee medewerkers. Hij stelt vast dat 
hierover nog geen uitspraak is, maar informeert of het hier gaat over statutaire medewerkers en of er 
financiële risico’s verbonden zijn aan dit geschil.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit een delicaat dossier is aangezien er nog geen 
juridisch uitsluitsel is. Hij beaamt dat er een provisie werd voorzien.

De heer Smout vraagt opnieuw of het over statutaire personeelsleden gaat of niet.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat deze vraag deel uitmaakt van de discussie.

De heer Smout wil weten hoe dit werd opgevat.

De voorzitter zegt dat het vervolg van deze bespreking in besloten zitting zal behandeld worden. Hij 
vraagt het publiek om de zaal te verlaten en verwijst naar artikel 30 van het provinciedecreet waarin 
wordt vermeld dat raadsleden tot geheimhouding verplicht zijn. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de provincieraadsleden, alsmede van alle andere 
personen, vermeld in het eerste lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig 
artikel 458 van het Strafwetboek.

(…)

De voorzitter opent opnieuw de openbare zitting.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 70 ter stemming voor.
Voorstel nr. 70 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, 4 tegenstemmen 
en 22 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 71.
Opdrachthoudende vereniging Riobra - jaarvergadering 23 juni 2017 - verlenen van een mandaat aan 
de provinciale vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 18 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat deze algemene vergadering de volgende punten op de agenda heeft:

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
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3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen

- verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young
- ontslagen en benoemingen (onder voorbehoud)

6. Kennisgeving (onder voorbehoud)
7. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)

De heer Laeremans vraagt om verduidelijking van een bepaalde passage, namelijk: “ … om het 
probleem van de handhaving op te lossen, worden aan de vennoten van Infrax twee oplossingen 
voorgesteld: de invoering van een belastingreglement of het opstellen van  milieu-PV’s. Indien de 
gemeente geen van beide doet, is het voorstel om de financieringskost van de niet-geïnde subsidie 
aan te rekenen, ten einde solidariteit binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te 
bewaren”. Hij vraagt wat hiermee wordt bedoeld.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verduidelijkt dat, indien op een bepaald grondgebied de gemeente 
niet ingrijpt, de repercussies voor de gemeente zijn. 

De heer Dekeyser legt uit dat dit een complex gegeven is. Vaak moeten mensen zich aansluiten op 
het openbaar rioleringsnet. Riobra dient hiervan in kennis gesteld te worden. De aansluiting moet 
gecontroleerd worden, om de rechtsgeldigheid te garanderen. Hij legt uit dat er inwoners zijn die deze 
controle weigeren en de toegang tot hun eigendom verbieden. In dat geval, en wanneer mensen een 
aansluiting op het net weigeren, wordt aan de gemeenten gevraagd om op te treden.
Treden de gemeenten om één of andere reden niet op, dan is het moeilijk hen te beboeten aangezien 
er ook geen dividenden worden uitbetaald. Deze budgetten worden gebruikt om extra werken uit te 
voeren waar geen subsidie mogelijk is. Indien een gemeente niet naar behoren optreedt, zal een deel 
van het budget, om werken te kunnen uit te voeren, worden ingehouden.

De heer Dunon verwijst naar de jaarrekening die een positief resultaat toont, maar waarbij twee cijfers 
opvallen. Hij stelt vast dat de eigenlijke bedrijfsomzet hetzelfde bleef maar dat de “overige 
vorderingen” (vorderingen op ten hoogste 1 jaar) toch gestegen zijn met meer dan 5.200.000 euro. Hij 
vraagt waarop deze vorderingen betrekking hebben. Ook de schulden zijn met 1.600.000 euro 
gestegen. Hij vraagt hierover meer toelichting.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verduidelijkt dat er heel wat meer geïnvesteerd is in het systeem, 
namelijk 700.000 euro.
 
De heer Dekeyser voegt daaraan toe dat de schulden uit de vorige jaren komen. De eerste jaren 
werden leningen afgesloten, maar werd het geld niet opgenomen. Hij stelt dat er meer investeringen 
nodig zijn, maar de goedkeuring van de dossiers op hoger niveau blijft moeilijk. Een tweede obstakel 
situeert zich bij de gemeenten. De betrokken gemeentebesturen missen soms de financiële middelen 
om voldoende te kunnen investeren. Er is echter een inhaalbeweging bezig. Het bedrag van 
5.200.000 euro is wat men extra wenst te investeren. De werken zullen echter dit jaar niet meer 
uitgevoerd kunnen worden.

De heer Dunon informeert of de 5.200.000 euro extra handelt over de ontvangsten op korte termijn.

De heer Dekeyser bevestigt dat dit gaat om de subsidies van de subsidiërende overheid, in dit geval 
het Vlaamse Gewest. Soms zijn er ook gemengde dossiers, bijvoorbeeld Aquafin. De provincie 
financiert mee, maar Aquafin speelt de leidende rol. Zij doen de grootste investering, krijgen de 
subsidie en storten die door.

De voorzitter legt voorstel nr. 71 ter stemming voor.
Voorstel nr. 71 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 36 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 24 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 27 juni 2017 om 10.00 uur 
i.p.v. 14.00 uur. Hij legt uit dat het staatshoofd de burgemeesters en de provinciegouverneurs immers 
heeft uitgenodigd op het moment de provincieraad normaal vergadert.
Aangezien meerdere collega’s op deze uitnodiging wensen in te gaan en aangezien dit slechts één 
maal om de zes jaar gebeurt, wensen we op dit verzoek in te gaan en wordt de provincieraad 
eenmalig verplaatst naar de voormiddag.
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Mevrouw Ghysels vraagt over hoeveel burgemeesters dit gaat. Ze vindt het jammer dat voor een 
handvol burgemeesters, alle andere raadsleden hun agenda moeten aanpassen.

De voorzitter antwoordt dat het om zes burgemeesters gaat. Hij voegt hieraan toe dat de raadsleden 
geacht worden om dinsdag vrij te houden om te kunnen deelnemen aan provinciale vergaderingen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat de raad van bestuur van Vlabinvest reeds om 
9.00 uur plaatsvindt en vraagt wanneer de fractievergaderingen kunnen gehouden worden als de 
provincieraad reeds om 10.00 uur start. Ze wenst daarom te weten wie een uitnodiging ontving van 
het staatshoofd.

De voorzitter zegt dat de namen van de betrokken burgemeesters zullen opgenomen worden in het 
verslag.

n.v.d.r.
- de heer Taes;
- de heer Claes;
- de heer Poelaert;
- de heer Wijnants;
- de heer Vander Elst;
- de heer Petit.

De heer Laeremans sluit zich principieel aan bij het verzet van de N-VA-fractie. Hij zegt dat het 
verplaatsen van de provincieraad meer provincieraadsleden in moeilijkheden brengt.

De voorzitter neemt akte van het protest.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat de provincieraadsleden werden verkozen door de 
burger. Een receptie op uitnodiging van de koning heeft volgens haar niets te maken met de provincie. 
Ze vindt het niet kunnen dat de provincieraad hiervoor wordt verplaatst. Volgens haar wordt de 
provincieraad verplaatst om zowel naar de receptie van de koning te kunnen gaan alsook een 
zitpenning op te strijken.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat, indien er een fractievergadering moet plaatsvinden 
in voorbereiding van de provincieraad van 27 juni, dit doorgegeven mag worden aan het secretariaat 
van de griffier. De fractielokalen zullen dan worden vrijgemaakt.

De heer Van den Cruijce zegt dat het verschuiven van de provincieraad enkel gerechtvaardigd is als 
een groot aantal van de provincieraadsleden afwezig zijn. In dit geval gaat het slechts om zes leden. 
Hij verwijst naar zijn verplichtingen in het onderwijs en het feit dat hij zich eveneens moet vrijmaken 
voor provinciale vergaderingen. Hij vraagt zich af of de burgemeesters in dit halfrond van een hogere 
orde zijn dan de andere provincieraadsleden. Hij vindt dat de betrokken burgemeesters zich moeten 
verontschuldigen voor de provincieraad.

De voorzitter stelt dat het staatshoofd slechts één keer om de zes jaar de burgemeesters en 
provinciegouverneurs uitnodigt.

De heer Smout merkt op dat er geregeld vergaderingen worden verplaatst en dat provincieraadsleden 
zich hierdoor vaker moeten verontschuldigen. Hij vraagt of de meerderheid de oppositie op deze 
manier wil kapot maken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de agendapunten dan zo belangrijk zijn dat ze nog 
vóór de zomervakantie moeten beslist worden. Ze stelt voor de agendapunten te verplaatsen naar de 
provincieraad in september.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de tweede budgetwijziging 2017 dan voorgelegd zal 
worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of hierover niet gestemd kan worden.

De heer Van den Cruijce vraagt of aan de betrokken provincieraadsleden kan gevraagd worden of ze 
akkoord gaan om zich te laten verontschuldigen voor de provincieraad van 27 juni 2017.
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De voorzitter antwoordt dat de provincieraad wordt verplaatst naar 10.00 uur.

De heer Van den Cruijce vraagt of het dan in de toekomst ook mogelijk is om met een groep van zes 
personen te vragen om vergaderingen te verplaatsen.

De voorzitter reageert dat een dergelijke vraag altijd kan gesteld worden. De vragen zullen zeker in 
overweging worden genomen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt wie heeft beslist om de provincieraad te verplaatsen.

De voorzitter zegt dat hij dit heeft beslist en sluit de vergadering om 16.15 uur.


