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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 12 september 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Anne Sobrie, mevrouw Ann De Martelaer, Katleen D’Haese; provincieraadsleden.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 25 juli 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
de heer Jan Laeremans van 30 juni 2017 met betrekking tot het doortrekkersterrein te Huizingen.

Op 28 augustus 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan 
Laeremans van 14 augustus 2017 met betrekking tot de woonwagenbewoners in Sint-Agatha-Rode.

Op 28 augustus 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 17 augustus 2017 over de verlenging van de uitvoeringstermijn van de realisatie van 
erfgoedprojecten van het Regionaal Landschap Groene Corridor.

Op 28 augustus 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 17 augustus 2017 in verband met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Wolfrot’ te 
Asse.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de kennisgeving nr. 89 en de voorstellen nr. 90 t.e.m. 94 bij hem werden 
ingediend.

Verschuivingen binnen de provincieraad

 Aktename ontslag de heer Tom Troch

De voorzitter deelt mee dat hij op 30 juni 2017 in kennis werd gesteld van het ontslag van de heer 
Tom Troch als provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant. Hierdoor dienen er enkele 
wijzigingen te gebeuren binnen de provincieraad.

De provincieraad neemt akte van het ontslag van de heer Tom Troch als provincieraadslid.
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 Onderzoek geloofsbrieven & eedaflegging de heer Roel Anciaux

De voorzitter deelt mee dat de heer Roel Anciaux opvolger is van de heer Tom Troch in nuttige 
volgorde van de verkiezingsuitslag. Om zijn eed als provincieraadslid te kunnen afleggen en het 
mandaat van provincieraadslid te kunnen opnemen, dienen bijgevolg de geloofsbrieven te worden 
onderzocht.

Hij gaat vervolgens over tot de samenstelling bij loting van een commissie van 5 raadsleden uit 
het arrondissement Leuven, belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Roel 
Anciaux.

De tijdelijke commissie bestaat uit:
- mevrouw Hilde Kaspers;
- mevrouw Ingrid Claes;
- mevrouw Tie Roefs;
- de heer Jo De Clercq;
- mevrouw Chris Kindekens.

De voorzitter schorst de vergadering om de verrichtingen i.v.m. het onderzoek mogelijk te maken.

De openbare zitting wordt hervat.

De voorzitter verleent het woord aan de verslaggever van de tijdelijke commissie voor het 
resultaat van het onderzoek van de geloofsbrieven.

Mevrouw Roefs deelt mee dat de commissie is overgegaan tot het bijkomend onderzoek van de 
geloofsbrieven van de heer Roel Anciaux, eerste opvolger in nuttige volgorde van de lijst waartoe 
de heer Tom Troch behoorde. Zij zegt dat de heer Tom Troch op 30 juni 2017 schriftelijk liet weten 
zijn mandaat van provincieraadslid van Vlaams-Brabant neer te leggen.

De commissie heeft vastgesteld dat, sedert 14 oktober 2012, de heer Roel Anciaux niet 
opgehouden heeft de verkiesbaarheidsvoorwaarden, voorgeschreven door het decreet, te 
vervullen en dat er geen enkele onverenigbaarheid bestaat met het uitoefenen van het mandaat 
van provincieraadslid.

Bijgevolg stelt de commissie voor de heer Roel Anciaux te installeren in de hoedanigheid van 
provincieraadslid.

De voorzitter legt de conclusies van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Roel 
Anciaux ter stemming voor.

De conclusies van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Roel Anciaux worden bij 
hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals wordt weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter nodigt de heer Roel Anciaux uit om zijn eed af te leggen als provincieraadslid.

De heer Anciaux zweert de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te komen.

 Verschuivingen vertegenwoordigingen raadscommissies sp.a.-fractie

De voorzitter deelt mee dat door de aanstelling van de heer Roel Anciaux, als opvolger van de 
heer Tom Troch, enkele verschuivingen dienen te gebeuren wat betreft de vertegenwoordigingen 
van de sp.a.-fractie in de verschillende raadscommissies.

Hij zegt dat de sp.a.-fractie hiervoor een akte van voordracht indiende en vraagt de provincieraad 
akte te nemen van de onderstaande wijzigingen.
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1. Raadscommissie I: welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Fatima Lamarti Martine Lemonnier
Geert Schellens Jo Stulens

2. Raadscommissie II: jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Jo De Clercq Martine Lemonnier

Geert Schellens Jo Stulens

3. Raadscommissie III: ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Roel Anciaux Geert Schellens

Jo De Clercq Martine Lemonnier

4. Raadscommissie IV: land- en tuinbouw en leefmilieu

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Jo De Clercq Martine Lemonnier

Jo Stulens Fatima Lamarti

5. Raadscommissie V: financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Martine Lemonnier Roel Anciaux

Jo Stulens Jo De Clercq

6. Raadscommissie VI: infrastructuur, waterbeleid en patrimonium

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Martine Lemonnier Roel Anciaux

Fatima Lamarti Jo Stulens

7. Raadscommissie VII: regionaal beleid en economie

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Martine Lemonnier Fatima Lamarti

Roel Anciaux Jo Stulens

8. Raadscommissie VIII: onderwijs, PIVO en veiligheid

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Jo Stulens Fatima Lamarti

Geert Schellens Roel Anciaux

De provincieraad neemt akte van de wijzigingen binnen de verschillende raadscommissies.
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 Aanstellen nieuwe voorzitter raadscommissie III: ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit

De voorzitter deelt vervolgens mee dat de heer Tom Troch voorzitter was van de raadscommissie 
III: ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit. Gelet op zijn ontslag als provincieraadslid, dient een 
nieuwe voorzitter te worden aangesteld. Aan alle fractievoorzitters werd dan ook gevraagd hun 
kandidaat kenbaar te maken. Hij deelt mee dat er twee kandidaten werden voorgedragen:

- De heer Roel Anciaux;
- Mevrouw Sonia Van Laere.

De voorzitter legt het voorzitterschap van raadscommissie II: ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit ter geheime stemming voor.
De heer Roel Anciaux behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, mevrouw Sonia Van Laere 
behaalt 22 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Roel Anciaux aangeduid als voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke 
ordening, verkeer en mobiliteit.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 27 juni 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 Jan Laeremans diende op 10 september 2017 een mondelinge vraag in met betrekking 
tot het Gordelfestival 2017.

De heer Laeremans deelt mee dat op 3 september 2017 het Gordelfestival plaatsvond. Hij wenst 
te weten:

1. hoe de deputatie het voorbije Gordelfestival evalueert in vergelijking met de editie van 2016?
2. of het de bedoeling is om de komende jaren een groeipad te krijgen, m.a.w. dat er in 

meerdere gemeenten opnieuw activiteiten zullen ontplooid worden (zoals voorheen bij de 
Gordel)?

3. of de deputatie al overwogen heeft om opnieuw een faciliteitengemeente daarin te betrekken? 
Zo ja, kan dat bijvoorbeeld Sint-Genesius-Rode zijn, aangezien de Gordel daar gestart is en 
er jarenlang ook een secretariaat gevestigd was?

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de grondige evaluatie in samenspraak met de 
verschillende partners zal gebeuren. Het Gordelfestival werd immers georganiseerd samen met 
Sport Vlaanderen en vzw de Rand. Na de evaluatie zal bekeken worden waar er bijgestuurd dient 
te worden.

Hij stelt dat in deze editie van het Gordelfestival ‘het Peleton’ werd geïntroduceerd waarbij er 
samen 100km werd gefietst. Deze formule bleek erg succesvol.

Hij deelt mee dat het Gordelfestival op de topdag 26.000 bezoekers lokte. Dit zijn aanzienlijk meer 
deelnemers dan de editie in 2016. Hij zegt dat de weersomstandigheden echter een zeer 
bepalende rol spelen.

Vervolgens licht hij toe dat de formule van de focusgemeente eveneens blijkt te werken. 
Gemeentebesturen uit de Vlaamse rand worden aangespoord zich kandidaat te stellen als 
focusgemeente tijdens het Gordelfestival. Uit deze gemeenten wordt dan een keuze gemaakt door 
de verschillende partners.

Hij benadrukt dat ook een faciliteitengemeente zich kandidaat kan stellen om focusgemeente te 
worden, maar beseft dat de kans dat zij dit doen vrij klein is. Hij stelt dat de verschillende partners 
het dan ook belangrijk vinden om de gemeenten te stimuleren activiteiten te organiseren tijdens 
het gordelfestival.

Hij stelt dat het provinciaal domein te Huizingen de uitvalsbasis blijft. De slotevenementen op het 
domein trekken immers veel bezoekers.
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Hij besluit dat de grondige evaluatie nog zal gebeuren, maar zegt dat de deputatie alvast tevreden 
is met de eerste resultaten.

De heer Laeremans vindt dat de provincie meer initiatief moet nemen om de faciliteitengemeenten 
te betrekken in het Gordelfestival. Hij vraagt of het niet mogelijk is om, naast de ‘focusgemeente’ 
uit Halle-Vilvoorde, telkens één van de zes faciliteitengemeenten in de kijker te plaatsen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat deze suggestie zal meegenomen worden in het 
overleg met de andere partners, maar benadrukt dat de formule van de ‘focusgemeente’ steeds 
de medewerking moet hebben van het betreffende gemeentebestuur.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 89.
Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen juli 2017.
Deze kennisgeving werd op 5 september 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de wijzigingen in het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF) jaarlijks ter kennisgeving aan de provincieraad worden voorgelegd. Het 
bepalen van deze wijzigingen gebeurt steeds in overleg met zowel de betrokken gemeentebesturen 
als de Vlaamse overheid. Hij legt uit dat een fietspad op het BFF voor 80% kan gesubsidieerd worden.

Hij licht toe dat de wijzigingen in dit dossier voornamelijk verbindingswegen betreffen om 
fietssnelwegen met elkaar te verbinden. Als een route in aanmerking komt om als fietssnelweg 
ingekleurd te worden, kan de betreffende gemeente zelfs aanspraak maken op een volledige 
subsidiëring.

De voorzitter licht toe dat er een technische rechtzetting dient te gebeuren in dit dossier. In de 
kennisgeving aan de provincieraad werd in het overzicht het punt “Wemmel – F213 (Wemmel – 
Brussel) - De Limburg Stirumlaan” vergeten. Dit punt was evenwel opgenomen in de andere stukken 
in het dossier. Hij vraagt de provincieraad akkoord te gaan met deze aanvulling.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 89.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 90.
Goedkeuring bestek Fietsostradenetwerk: uitrol routetaal op fietsostrades, leveren en plaatsen van 
verkeersborden en markeringen.
Dit voorstel werd op 5 september 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit dossier handelt over de verdere invulling van de 
routetaal. Samen met andere provincies werd een logo ontworpen om fietssnelwegen aan te duiden. 
Dit logo werd o.a. uitgetest op de HST-route ‘F3’ in Vlaams-Brabant, waarna bedenkingen en 
suggesties werden geformuleerd. De routetaal werd ondertussen verfijnd en is klaar om verder 
uitgerold te worden.

Hij licht verder toe dat de provincie Antwerpen reeds een bestek klaar heeft waar de provincie 
Vlaams-Brabant kan op intekenen. Binnen dit bestek kan de signalisatie voor de routetaal worden 
afgenomen. De deputatie stelt voor eerst de HST-route ‘F3’ te beborden aangezien hiervoor Europese 
subsidies kunnen verkregen worden in het kader van het ‘CHIPS-project’. Deze fietssnelweg is 
bovendien verst gevorderd. De signalisatie zal enerzijds worden aangewend om de gebruikers te 
tonen waar de fietssnelweg loopt en anderzijds om automobilisten aan te sporen na te denken over de 
manier waarop ze zich verplaatsen.
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De heer Laeremans zegt dat tijdens de raadscommissie werd gevraagd waarom enkel de provincies 
Vlaams-Brabant en Antwerpen gebruik zullen maken van dit bestek. Hij stelt dat toen werd 
geantwoord dat zowel de provincie Limburg als de provincie West-Vlaanderen een sterk ontwikkelde 
toeristische dienst hebben die deze bewegwijzering zelf voorziet. Hij wenst te weten hoever de 
provincie Oost-Vlaanderen hiermee staat. Volgens hem is het beter deze aanbesteding te doen met 
drie provincies dan met twee.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het bestek ook door gemeentebesturen kan gebruikt 
worden. Het bestek laat immers toe om, naast bewegwijzering voor fietsroutes, ook andere 
signalisatie aan te kopen. Hij zegt dat het nog niet duidelijk is of de provincie Oost-Vlaanderen gebruik 
zal maken van dit bestek.
Mevrouw Van Laere merkt op dat bij de aanvang van de bespreking van dit dossier tijdens de 
raadscommissie, de meerderheid niet in aantal was. Ze zegt dat dit punt met een gunstig advies naar 
de provincieraad kon door de bereidwillige medewerking van de oppositiepartijen. Ze doet dan ook 
een oproep naar de meerderheidspartijen om tijdig aanwezig te zijn en hun taak ter harte te nemen.

De voorzitter steunt de oproep.

Mevrouw Van Laere stelt dat ze deze oproep reeds in de raadscommissie heeft gedaan en dat haar 
tussenkomst, ondanks haar expliciete vraag aan de voorzitter van de raadscommissie, niet werd 
genotuleerd in het verslag.

De voorzitter zegt dat deze opmerking wel zal worden opgenomen in het verslag van de 
provincieraad.

Mevrouw van de Wiele zegt dat gemeentebesturen gebruik mogen maken van dit bestek en vraagt 
welke signalisatie er bijkomend kan aangekocht worden, naast de borden voor fietssnelwegen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het bestek vooral focust op de signalisatie voor 
fietssnelwegen maar zegt dat het aanbod ruimer is dan enkel deze borden.

Mevrouw van de Wiele wenst te weten of de gemeentebesturen zullen worden ingelicht over dit 
bestek.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de gemeentebesturen zullen ingelicht worden via de 
periodieke nieuwsbrief rond mobiliteit.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 90 ter stemming voor.
Voorstel nr. 90 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 67 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 91.
Haviland - vervanging van mevrouw Mia Van der Elst als provinciaal vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering.
Dit voorstel werd op 24 augustus 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht toe dat er twee kandidaten werden voorgedragen:

- mevrouw Elke Zelderloo;
- mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 91 ter geheime stemming voor.
Mevrouw Elke Zelderloo behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Linda De Dobbeleer-
Van den Eede behaalt 20 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel 
provincieraadslid stemt tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Elke Zelderloo aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Haviland.
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De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 91 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 91 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 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. 92.
Ethias - vervanging Tom Troch als plaatsvervangend provinciaal vertegenwoordiger in de algemene 
vergaderingen
Dit voorstel werd op 24 augustus 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht toe dat er twee kandidaten werden voorgedragen:

- de heer Roel Anciaux;
- mevrouw Lucia Dewolfs.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 92 ter geheime stemming voor.
De heer Roel Anciaux behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 19 
stemmen, 9 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Roel Anciaux aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van Ethias.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 92 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 92 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. 93.
Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei - vervanging van Tom Troch als 
plaatsvervangend provinciaal vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene 
vergadering
Dit voorstel werd op 24 augustus 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht toe dat er twee kandidaten werden voorgedragen:

- de heer Roel Anciaux;
- mevrouw Lena Ghysels.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 93 ter geheime stemming voor.
De heer Roel Anciaux behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Lena Ghysels behaalt 20 
stemmen, 1 provincieraadslid stemt tegen en 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Roel Anciaux aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 93 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 93 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. 94.
3WPlus vzw - vervanging van Tom Troch als effectief provinciaal vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering
Dit voorstel werd op 31 augustus 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht toe dat er twee kandidaten werden voorgedragen:

- de heer Roel Anciaux;
- mevrouw Martine Janssens.
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 94 ter geheime stemming voor.
De heer Roel Anciaux behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Martine Janssens 
behaalt 18 stemmen, 1 provincieraadslid stemt tegen en 7 provincieraadsleden onthouden zich, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Roel Anciaux aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van 3WPlus.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 94 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 94 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 27 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter deelt mee dat gedeputeerde Swinnen een toelichting zal geven over de stand van zaken 
rond het decreet Vlabzorginvest.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat, naast de uitkanteling van een aantal bevoegdheden 
naar Vlaanderen, in het Vlaams regeerakkoord ook een voorziening werd opgenomen om de 
achterstand aan welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant weg te werken nl. Vlabzorginvest.
Vanaf 1 januari 2018 zou deze voorziening operationeel moeten zijn. Verwacht wordt dat hierover in 
de loop van volgende week een voorstel van decreet wordt neergelegd in het Vlaams parlement.

Ze stelt dat het in dit kader misschien interessant is alvast een stand van zaken te geven over de 
huidige welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant. Aan de dienst sociale planning werd dan ook 
gevraagd de meest recente cijfers te verzamelen.

Mevrouw Wouters vindt het voorbarig nu reeds een uiteenzetting te geven over Vlabzorginvest, terwijl 
er nog een voorstel van decreet moet worden neergelegd in het Vlaams parlement.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat ze de situatie van Vlaams-Brabant wenst toe te 
lichten op het vlak van welzijnsvoorzieningen.

Mevrouw Wouters repliceert dat in dat geval de titel van dit agendapunt niet overeenstemt met de 
inhoud van de presentatie en vraagt of de titel kan aangepast worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat ze, in het kader van het mogelijke decreet, alvast 
een aantal cijfers wou toelichten. Vervolgens geeft ze, aan de hand van een presentatie, verder 
toelichting rond de stand van zaken van het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant.

n.v.d.r.

De betreffende presentatie werd gepubliceerd op de deelsite van de raadsleden.

De heer Fonteyne stelt vast dat de provincie Vlaams-Brabant laag scoort op het vlak van 
welzijnsvoorzieningen. Volgens hem heeft dit te maken met het vroegere unitaire Brabant. Hij 
vermoedt dat de eerstkomende 10 jaar de achterstand niet weggewerkt zal worden. De grootste 
achterstand situeert zich bovendien in Halle-Vilvoorde. Hij hoopt dan ook dat er een grotere 
inspanning zal geleverd worden voor deze regio zodat elke inwoner van Vlaams-Brabant aanspraak 
kan maken op gelijkaardige voorzieningen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit initiatief niet de enige hefboom zal zijn in Halle-
Vilvoorde. Ze stelt dat in deze regio ook initiatiefnemers nodig zijn om projecten van onderuit te 
dragen. Ze hoopt dat, met bijkomende investeringen, ook meer initiatiefnemers kunnen bereikt 
worden.

Mevrouw Van Laere stelt vast dat er 2,5 miljoen euro extra zal geïnvesteerd worden in gebouwen. Ze 
wenst echter te weten wat het totale bedrag is dat Vlaanderen voorziet in welzijn. Dit bedrag lijkt haar 
te beperkt om de volledige welzijnsachterstand weg te kunnen werken.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de middelen die de provincie vroeger vrijmaakte voor 
welzijn, op 1 januari 2018 naar Vlaanderen worden overgeheveld. De middelen van alle Vlaamse 
provincies worden dan verzameld in 1 grote ‘Vlaamse pot’. Vlaanderen kent vervolgens subsidies toe 
aan de provincie met de opdracht te investeren in welzijnsprojecten in Vlaams-Brabant ter 
compensatie van de duurdere gronden en de duurdere gebouwen in onze regio. Ze benadrukt dat 
hiervoor én een vehikel (Vlabzorginvest) én initiatiefnemers ter plaatse nodig zijn.

Ze licht toe dat voor sommige sectoren het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden 
aangelegenheden (VIPA) kan aangewend worden. Om aanspraak te kunnen maken op de VIPA-
subsidies moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De middelen die via Vlabzorginvest 
worden geïnvesteerd, zijn supplementair aan de VIPA-middelen. Ze zegt vervolgens niet op de hoogte 
te zijn van het totale VIPA-budget van Vlaanderen.

De heer Fonteyne informeert of de provincie zelf nog investeringen kan doen in de welzijnssector.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat de provincie geen bevoegdheden meer heeft in de 
welzijnssector tenzij onder de vorm van Vlabzorginvest of VIPA-projecten. De investeringen moeten 
bovendien in samenspraak met Vlaanderen worden gedaan. Het is de bedoeling een 
versnellingsmechanisme in te bouwen om ervoor te zorgen dat de welzijnsachterstand, ten opzichte 
van andere Vlaamse provincies, niet groter wordt.

Mevrouw Geerseau-Desmet merkt op dat van gemeentebesturen wordt verwacht dat ook zij 
investeren in welzijnsvoorzieningen. Ze stelt dat, moest de provincie aanvaarden dat er in de 
randgemeenten faciliteiten zijn, er in Halle-Vilvoorde misschien meer participatie zou zijn wat betreft 
welzijn.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat alle hulp van onderuit welkom is. Ze stelt vast dat de 
gemeentebesturen makkelijker investeren in voorzieningen voor kinderopvang en ouderenzorg maar 
minder in initiatieven rond CAW-werking, bijzondere jeugdzorg, enz. Gemeenten focussen zich 
immers vooral op de grote groepen. De focus verbreden zou in de welzijnssector al helpen.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 10 oktober 2017 en sluit de 
vergadering om 15.20 uur.


