
Provincieraad van Vlaams-Brabant
NOTULEN

Dinsdag 19 februari 2019 
Voorzitterschap van mevrouw Linda Van den Eede

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Marc Florquin, provincieraadslid.

In Memoriam 
De heer Jo Vanderstraeten.

Openbare zitting

Mededelingen
Wegens de nieuwe legislatuur werden de verslagen van de laatste raadscommissies van de vorige 
legislatuur niet meer goedgekeurd. Deze verslagen zijn beschikbaar op de deelsite.

Schriftelijke vragen
Er werden geen schriftelijke vragen beantwoord.

Indiening van de verslagen
De voorstellen nrs. 26 t.e.m. 35 werden bij de voorzitter ingediend.

Notulen 

De notulen van de vergadering van 29 januari 2019 zijn beschikbaar op de deelsite.
Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het provinciedecreet.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 

Mevrouw Sneyers diende op 12 februari 2019 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
grondwaterstanden en de handhaving van de regelgeving. Graag wil zij weten of het nieuwe bestuur 
op dit domein een plan van aanpak heeft. Een plan dat verder gaat dan “aanmoedigingen”? Gaat men 
het toekennen van oppompvergunningen voor grondwater herzien of verstrengen ? Komt er een plan 
om de ontharding van opritten, parkings, speelpleinen enz. intensief aan te moedigen ? Wat met 
buffering van water in natte periodes ?

De heer Nevens, gedeputeerde, antwoordt dat de problematiek actueel is, en dat deze strijd met 
verschillende actoren aangepakt wordt. De recente droogte in 2017-2018 heeft het thema water, 
waterschaarste en droogterisicobeheer hoog op de agenda geplaatst en men gaat versneld nieuwe 
maatregelen toepassen. De provincie zal hier sturend optreden, waarbij de ladder van Lansink 
gehanteerd wordt (het ontraden van het gebruik van water). De drones zijn in Vlaams-Brabant nog niet 
aan de orde. De situatie is ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld West-Vlaanderen (waar het 
droogteprobleem groter was). Vandaag is er het VVP- overleg waar met andere provincies afgestemd 
en bekeken wordt hoe dit te implementeren is.



Mevrouw Sneyers vraagt of er nieuwe maatregelen zijn.
De heer Nevens, gedeputeerde, licht toe dat een aantal zaken in gang gezet worden, om te zorgen 
dat de provincie een steentje zal bijdragen.

Mevrouw De Bock diende op 17 februari 2019 een mondelinge vraag in met betrekking tot de 
annulering van diverse raadscommissies. Zij wenst in die context te weten waarom raadscommissies 
niet doorgaan wanneer er wel degelijk informatie mee te delen is (al was het maar een stand van 
zaken)? 
De voorzitter merkt op dat dit oorspronkelijk geen ontvankelijke vraag was, daar ze niet tot de 
deputatie gericht was, maar ze acht het belangrijk dat het antwoord voor iedereen duidelijk is. 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, meent dat de vraag aansluit bij de vraag van Groen voor meer 
commissievergaderingen, maar het bureau heeft bevestigd dat de manier van werken ongewijzigd 
blijft. De indruk dat er raadscommissies geannuleerd zijn berust op een misverstand. Er werd een 
kalender opgemaakt waar mogelijks commissies ingepland konden worden, zonder dat er echter 
daadwerkelijk commissies vastgelegd waren. 

De heer Boogaerts diende op 17 februari 2019 een mondelinge vraag in met betrekking tot trage 
wegen in Vlaams-Brabant. De heer Boogaerts wenst in die context het volgende te weten:
1. Hoeveel percent van de aanvragen voor afschaffing van buurtwegen tussen 2007 en 2018 werden 
ingewilligd? Kan men daarvan per jaar een procentuele weergave geven, zoals dat voor de jaren 
2000-2006 gebeurde? En is het de voorbije legislatuur voorgevallen dat een door de provincie 
uitgestippelde wandeling doorkruist werd door het illegaal afsluiten ervan? Heeft het provinciebestuur 
daartegen ingegrepen op basis van de Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het Provinciaal 
Politiereglement der Wegen van 10 maart 1955?
2. Gemeenten vragen niet altijd de afschaffing van trage wegen, maar vaak gebeurt dat wel. Kan men 
zeggen of er bij dergelijke afschaffing steeds de beslissing van de deputatie van 15 december 2016 
werd gerespecteerd? Gemeenten maken gelukkig ook steeds vaker gebruik van het 
subsidiëringssysteem van de provincie voor het opmaken van trage-wegenplannen. Kan men ook 
zeggen hoeveel gemeenten de voorbije legislatuur subsidies hebben verkregen voor het opmaken van 
een trage-wegenplan? Vaak wordt dat dan opgemaakt door een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of vzw Trage Wegen. Kan men zeggen of er op het terrein enig verschil 
inzake heropening van buurtwegen merkbaar is tussen gemeenten die zo’n plan opmaken en andere?

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de gegevens in verband met de detailvragen zullen 
bezorgd worden. Ook in deze legislatuur blijft de aandacht voor trage wegen, gezien hun belang voor 
duurzame verbindingen tussen dorpskernen naar scholen enz. 

N.v.d.r. in verband met de detailvragen:
de dienst mobiliteit heeft geen statistische gegevens van de voorbije jaren wat betreft het 
aantal afschaffingen, verleggingen of verbredingen van buurt- of voetwegen, omdat het bijna 
steeds om gemengde dossiers gaat en eerder zelden over 1 enkele voetweg. Zo gaat een 
verlegging de facto gepaard met een (gedeeltelijke) afschaffing.
We kunnen wel informeren over het totaal aantal dossiers per jaar van de voorbije jaren:
2015: 37 dossiers;
2016: 30 dossiers;
2017: 77 dossiers;
2018: 73 dossiers;
2019 tot op heden: 20 dossiers.

Elk dossier dat op deputatie komt, komt uit een gemeente. Er wordt nooit willekeurig beslist zonder dat 
de gemeenteraad daarover beslist heeft. De dossiers uit de gemeente werden gevolgd inzake 
afschaffing, verbreding etc. Wandelwegen worden niet afgesloten, maar eens een netwerk gemaakt is 



zullen sommige eigenaars wel proberen de weg af te sluiten. Dit wordt gesignaleerd aan de 
gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de buurtwegen. De provincie heeft daar geen bevoegdheid. 
Wat de beslissing van de deputatie van 15 december 2016 aangaat: bij dit dossier besliste een 
vrederechter dat een voetweg in onbruik was. Het gevolg was verjaring. Er werd toen gekeken of dit 
als een beslissing beschouwd kon worden om de weg uit de atlas te schrappen. Dat kan echter niet 
automatisch: het vonnis moet betekend worden en dit was niet gebeurd.
De voorbije legislatuur werden gemeentes aangemoedigd om de netwerkkaart en een draaiboek te 
maken. Behalve deze ondersteuning worden straatnaambordjes aangeboden: deze helpen trage 
wegen kenbaar te maken, als openbare wegen. 30 gemeentes gebruikten dit aanbod de voorbije 
legislatuur.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 26
Gemeentelijke Holding: provinciale vertegenwoordiger.

Dit voorstel werd op 10 januari 2019 behandeld door de deputatie en in de raad van 29 januari 2019 
verdaagd.

De heer Laeremans had graag toelichting over de situatie van de Gemeentelijk Holding: waarom duurt 
dit al jaren? Hij bekommert zich over de vereffening van de intercommunales.

De heer Nevens, gedeputeerde, antwoordt dat dit de reden is waarom men een afgevaardigde naar 
de intercommunales stuurt: om op de hoogte te blijven van de evolutie van dit dossier. De 
vereffenaars zijn verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen aan de aandeelhouders: de provincie, 
steden, gemeentes en hogere overheden. Die informatie zal bezorgd worden tijdens raadscommissies 
of via een verslag.

De heer Laeremans informeert of iemand weet waar de zaak geblokkeerd zit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat men jaarlijks een (technisch) overzicht van de stand 
van zaken van de vereffening krijgt, en er wordt aangedrongen op snel werk. Er zijn echter juridische 
elementen. Er is dan geen vertraging, maar de weg moet wel gevolgd worden.

Effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

De voorzitter legt artikel 1 voorstel nr. 26 ter stemming voor.

De heer Bart Nevens behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 1 tegenstem en 12 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Nevens aangeduid als vertegenwoordiger.

Plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 26 ter stemming voor.

De heer Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 21 stemmen voor, 1 tegenstem en 12 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Dehaene aangeduid als vertegenwoordiger.



Art. 2
De provinciale vertegenwoordigers worden aangewezen tot de eerstvolgende algemene vergadering 
na het einde van de legislatuur.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 26 ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 26 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 19 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 13 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 27
Aanduiding provinciale vertegenwoordigers in het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst en 
in de Algemene Vergadering van de Watergroep.

Dit voorstel werd op 17 januari 2019 behandeld door de deputatie en in de raad van 29 januari 
verdaagd.

De heer Laeremans heeft bedenkingen bij de formulering van de voorwaarden op bladzijde 2.  Men 
spreekt van ‘‘raadsleden met bevoegdheden die aansluiten  bij de maatschappelijke opdracht van de 
Watergroep…” Wat moet men zich hierbij voorstellen? Deze voorwaarden staan ook niet in de 
statuten van de Watergroep.
De heer Nevens, gedeputeerde, beaamt dat dit inderdaad vreemd klinkt. Men gaat er vanuit dat de 
oorzaak ligt bij het overnemen van de formulering die ook voor de brieven naar de gemeentebesturen 
gebruikt werd.

Vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 27 ter stemming voor.

Mevrouw Tie Roefs behaalt bij geheime stemming 10 stemmen, mevrouw Lena Ghysels behaalt 22 
stemmen en de heer Marc Florquin behaalt geen stemmen, geen tegenstemmen en 3 onthoudingen, 
zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de mevrouw Ghysels aangeduid als vertegenwoordiger.

Effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 27 ter stemming voor.

Mevrouw Stefanie De Bock  behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Linda Van den Eede 
behaalt 21 stemmen en de heer Marc Florquin behaalt 2 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Van den Eede aangeduid als vertegenwoordiger.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 27 ter stemming voor.

Mevrouw Tie Roefs behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 22 
stemmen en mevrouw Fatima Lamarti behaalt 2 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden 
onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Dewolfs aangeduid als vertegenwoordiger.

De heer Tobback deelt mee dat hij aan de stemming deelneemt om een lid van de oppositie toe te 
laten, maar hij stelt vast dat ook nu de meerderheid domineert. De SPA-fractie verlaat de zaal en 
kondigt aan dat ze terugkomt voor de toespraak van de provinciegouverneur.



De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 28
Aanduiding provinciale vertegenwoordigers in de bekkenbesturen.

Dit voorstel werd op 17 januari 2019 behandeld door de deputatie. 

Effectieve vertegenwoordiger voor het Dijle- en Zennebekken

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Mevrouw Stefanie De Bock behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, en de heer Koen Moeyersons 
behaalt 21 stemmen, geen tegenstemmen en 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Moeyersons aangeduid als vertegenwoordiger.

Plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het Dijle- en Zennebekken

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Tine Eerlingen 
behaalt 21 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Eerlingen aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 2

Effectieve vertegenwoordiger voor het Demerbekken

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Monique Swinnen 
behaalt 21 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Swinnen aangeduid als vertegenwoordiger.

Plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het Demerbekken

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

De heer Willy Smout behaalt bij geheime stemming 4 stemmen, mevrouw Stefanie De Bock behaalt 6 
stemmen en de heer Marc Wijnants behaalt 21 stemmen, 1 tegenstem en geen onthoudingen, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Wijnants aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 3

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Effectieve vertegenwoordiger voor het Denderbekken

Mevrouw Luka Augustijns behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, en de heer Walter Zelderloo 
behaalt 21 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Zelderloo aangeduid als vertegenwoordiger.



De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Denderbekken

Mevrouw Sarah Sneyers behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, de heer Steven Elpers behaalt 21 
stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Elpers aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 4

De voorzitter legt artikel 4 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Effectieve vertegenwoordiger voor het Beneden-Scheldebekken

Mevrouw Noor Mousaid behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, de heer Koen Moeyersons behaalt 
21 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Moeyersons aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 4 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Beneden-Scheldebekken

Mevrouw Sarah Sneyers behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Lena Ghysels behaalt 
21 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Ghysels aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 5

De voorzitter legt artikel 5 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Effectief vertegenwoordiger voor het Netebekken

De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Monique Swinnen 
behaalt 21 stemmen, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Swinnen aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 5 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Netebekken

Mevrouw Luka Augustijns behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, de heer Manu Claes behaalt 21 
stemmen en, 2 tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Claes aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 6
De voormelde vertegenwoordig(st)ers worden aangewezen tot het eerstvolgende bekkenbestuur na 
het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 6 van voorstel nr. 28 ter stemming voor.



Artikel 6 van voorstel nr. 28 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 11 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 29
Toerisme Vlaams-Brabant vzw: aanwijzing provinciale vertegenwoordigers

Dit voorstel werd op 31 januari 2019 behandeld door de deputatie. 

Mevrouw Sneyers refereert naar de vraag die tijdens de vorige legislatuur werd gesteld. Er werd 
gepleit vanuit de oppositie om ook een lid van de oppositie in de Raad van Bestuur op te nemen, waar 
toen niet meteen afwijzend op werd gereageerd. Het antwoord was dat de statuten aangepast 
moesten worden, wat niet problematisch leek. Ze is nu teleurgesteld dat de statuten niet in die zin 
herzien zijn. Ze stelt de vraag hierbij nog eens.

Daar mevrouw Swinnen even verontschuldigd is, is er momenteel geen antwoord. 

Mevrouw Sneyers vindt dit weinig democratisch.

De heer Laeremans stelt voor om het punt te verschuiven. 

De heer Dehaene, gedeputeerde meent dat een discussie over statuutaanpassing in de eerste plaats 
binnen het bestuur van de vzw gevoerd moet worden, waar men het voorbereidend werk doet. 

Mevrouw Sneyers informeert of het punt verdaagd wordt. 

De voorzitter refereert naar de vorige legislatuur, waar dit op dezelfde manier gebeurde. Het gaat hier 
om aanduidingen, deze zijn nodig voor de algemene vergadering en de raad van bestuur, ze meent 
dat men niet anders kan dan nu te stemmen. De Groen-fractie heeft hier bovendien ook haar 
kandidaturen voor ingediend. 

Mevrouw Sneyers repliceert dat het bedrag waarover in de VZW Toerisme beslist wordt gelijk is aan 
dat van de andere APB’s, en in de andere APB’s is de oppositie wél vertegenwoordigd in de raad van 
bestuur. Dit lijkt toch niet te kloppen …?

De heer Dehaene, gedeputeerde, wijst erop dat men niet zomaar het stemmen kan uitstellen omdat er 
dan geen rechtsgeldige beslissingen binnen de APB kunnen genomen worden. Als er een aanpassing 
van de statuten moet komen, zal het binnen de beslissingsorganen van de vzw gebeuren, zoals ook 
bij Vlabinvest het geval is. 

De heer Smout vraagt om alle overige aanduidingen in 1 stemronde te laten gebeuren. 

De voorzitter verwijst naar artikel 49  9e lid van het huishoudelijk reglement: ‘Voor elke benoeming tot 
ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een 
afzonderlijke stemming overgegaan’.  

Artikel 1 
De gedeputeerde voor toerisme, Monique Swinnen, wordt voorgedragen als eerste vertegenwoordiger 
in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.
Voor de tweede vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van  mevrouw Tine Eerlingen.
Voor de derde vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Kris Poelaert.
Voor de vierde vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van mevrouw Ella De Neve.
Voor de vijfde vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur ontvangen 
van mevrouw Noor Mousaïd.
Voor de zesde vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd geen kandidatuur 
ontvangen.



Voor de zevende vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Klaas Slootmans.
Voor de achtste vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Koen Moeyersons.
Voor de negende vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Marc Wijnants.
Voor de tiende vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Eddy Poffé.
Voor de elfde vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur ontvangen 
van mevrouw Sarah Sneyers.
Voor de twaalfde vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Diederik Dunon.
Voor de dertiende vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd de kandidatuur 
ontvangen van de heer Gunther Coppens.

Gelet op het feit dat het systeem D’Hondt gehanteerd wordt is er telkens één kandidatuur voor elke 
voordracht.

De voorzitter vraagt of de raad akkoord gaat een globale geheime stemming te organiseren voor deze 
vertegenwoordigingen.

De raad gaat akkoord.

De heer Smout informeert naar de zesde vertegenwoordiger.

De voorzitter antwoordt dat dit hernomen wordt, dit wordt de volgende keer ingevuld.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 29 ter stemming voor.

Artikel 1 van voorstel nr. 29 wordt bij geheime stemming aangenomen met 30 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Art. 2
Overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van Toerisme Vlaams-Brabant vzw zijn ambtshalve ook 
de volgende personen lid van de Algemene Vergadering:
1. diensthoofd toerisme
2. directeur vrije tijd 

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 29 ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 29 wordt bij geheime stemming aangenomen met 25 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 7 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Art. 3
Overeenkomstig het artikel 21 van de statuten van Toerisme Vlaams-Brabant vzw worden vijf 
personen, plus de gedeputeerde voor toerisme als voorzitter van de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur, voorgedragen om te zetelen in de Raad van Bestuur:

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 29 ter stemming voor.

Eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur

Mevrouw Swinnen behaalt 24 stemmen, geen tegenstemmen en 8 provincieraadsleden onthouden 
zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Swinnen aangeduid als vertegenwoordiger. 



Tweede vertegenwoordiger in de raad van bestuur

Mevrouw Sneyers behaalt bij geheime stemming 8 stemmen, mevrouw Tine Eerlingen behaalt 21 
stemmen, geen tegenstemmen en 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Eerlingen aangeduid als vertegenwoordiger.

Derde vertegenwoordiger in de raad van bestuur

Mevrouw Augustijns behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, de heer Poelaert behaalt 21 stemmen, 
geen tegenstemmen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Poelaert aangeduid als vertegenwoordiger.

Vierde vertegenwoordiger in de raad van bestuur

De heer Boogaerts behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, mevrouw Ella de Neve behaalt 21 
stemmen, geen tegenstemmen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in 
de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw De Neve aangeduid als vertegenwoordiger.

Vijfde vertegenwoordiger in de raad van bestuur

Mevrouw Stefanie De Bock behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, de heer Koen Moeyersons 
behaalt 21 stemmen, geen tegenstemmen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Moeyersons aangeduid als vertegenwoordiger.

Zesde vertegenwoordiger in de raad van bestuur

Mevrouw Noor Mousaid behaalt bij geheime stemming 6 stemmen, de heer Eddy Poffé behaalt 21 
stemmen en de heer Klaas Slootmans behaalt 3 stemmen, geen tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Poffé aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 4
Overeenkomstig het art. 21 van de statuten van Toerisme Vlaams-Brabant vzw zijn ambtshalve ook 
de volgende personen lid van de raad van bestuur:
1. diensthoofd toerisme
2. directeur vrije tijd 

De voorzitter legt artikel 4 van voorstel nr. 29 ter stemming voor.

Artikel 4 van voorstel nr. 29 wordt bij geheime stemming aangenomen met 27 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Art. 5
De provinciale vertegenwoordigers worden aangesteld tot de eerstvolgende algemene vergadering na 
het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 5 van voorstel nr. 29 ter stemming voor.

Artikel 5 van voorstel nr. 29 wordt bij geheime stemming aangenomen met 21 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 10 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.



Mevrouw Sneyers geeft aan dat de Groen-fractie haar kandidaturen intrekt en de fractie verlaat de 
zaal. 

De heer Smout verklaart dat de Vlaams Belang-Fractie haar kandidaturen eveneens intrekt, en verlaat 
de zaal.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 30
Kanaaltochten Brabant vzw: aanwijzing provinciale vertegenwoordigers.

Dit voorstel werd op 31 januari 2019 behandeld door de deputatie. 

Artikel 1 
Overeenkomstig het art. 5 van de statuten van Kanaaltochten Brabant vzw worden de drie mandaten 
van de provincie Vlaams-Brabant in de algemene vergadering als volgt toegewezen.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 30 ter stemming voor.

Eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

De heer Tom Dehaene behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Dehaene aangeduid als vertegenwoordiger.

Tweede vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

Mevrouw Van den Eede behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Van den Eede aangeduid als vertegenwoordiger.

Derde vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De heer Walter Zelderloo behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Zelderloo aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 2
Overeenkomstig het art. 9 van de statuten van Kanaaltochten Brabant vzw worden namens de 
provincie Vlaams-Brabant voorgedragen om te zetelen in de raad van bestuur.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 30 ter stemming voor.

Eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur

De heer Dehaene behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Dehaene aangeduid als vertegenwoordiger.

Tweede vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

Mevrouw Linda Van den Eede behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Van den Eede aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 3  
De provinciale vertegenwoordigers worden aangesteld tot de eerstvolgende algemene vergadering na 
het einde van de volledige legislatuur.



De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 30 ter stemming voor.

Artikel 3 van voorstel nr. 30 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen voor, geen  
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 31
Provinciale vertegenwoordigingen in diverse land- en tuinbouwverenigingen.

Dit voorstel werd op 7 februari 2019 behandeld door de deputatie. 

Besluit 1

Artikel 1 

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 1, ter stemming voor.

Vertegenwoordiger voor de vzw “Vlaams Informatiecentrum van de Land- en Tuinbouw” (VILT)

Mevrouw Ine Vervaeke behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Vervaeke aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 2
De provinciale vertegenwoordig(st)er wordt aangewezen tot het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 1, ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 1, wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 20 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

Besluit 2

Artikel 1 

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 2, ter stemming voor.

Eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Mevrouw Monique Swinnen behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Swinnen aangeduid als vertegenwoordiger.

Tweede vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

De heer Diederik Dunon behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Dunon aangeduid als vertegenwoordiger.

Derde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Mevrouw Ine Vervaeke behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 1 tegenstem en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Vervaeke aangeduid als vertegenwoordiger.



Art. 2
De provinciale vertegenwoordig(st)er wordt aangewezen tot het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 2, ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 2, wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 20 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

Besluit 3

Artikel 1 

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 3, ter stemming voor.

Ine Vervaeke, diensthoofd land- en tuinbouw, wordt voorgedragen als effectief vertegenwoordiger in 
de Algemene Vergadering voor de “vzw Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting 
Biologische Teelt (CCBT”).
Yves Hendrickx, beheerder Proefcentrum Pamel, wordt voorgedragen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de “vzw Coördinatiecentrum praktijkgericht 
onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT)”.

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad om één geheime stemming te houden voor deze twee 
vertegenwoordigingen.

De raad gaat akkoord.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 3, ter stemming voor.

Artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 3, wordt bij geheime stemming aangenomen met 21 stemmen 
voor, 2 tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

Art. 2
Sam Neefs, onderzoeker Proefcentrum Pamel, wordt voorgedragen als effectief vertegenwoordiger in 
de Raad van Bestuur van de “vzw Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting 
Biologische Teelt (CCBT)”.
Yves Hendrickx, beheerder Proefcentrum Pamel, wordt voorgedragen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de “vzw Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek 
en voorlichting Biologische Teelt (CCBT)”.

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad om één geheime stemming te houden voor deze twee 
vertegenwoordigingen.

De raad gaat akkoord.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 3, ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 3 wordt bij geheime stemming aangenomen met 21 stemmen 
voor, 2 tegenstemmen en  geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

Art. 3
De provinciale vertegenwoordig(st)ers worden aangewezen tot het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 31, besluit 3, ter stemming voor.



Artikel 3 van voorstel nr. 31, besluit 3 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

Besluit 4

Artikel 1 

Effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vlaamse Landmaatschappij

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 4, ter stemming voor.

Mevrouw Monique Swinnen behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Swinnen aangeduid als vertegenwoordiger.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vlaamse 
Landmaatschappij

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 4, ter stemming voor.

De heer Manu Claes behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Manu Claes aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 31, besluit 4, ter stemming voor.

Art. 2
De provinciale vertegenwoordig(st)ers worden aangewezen tot de eerstvolgende algemene 
vergadering na het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 4, ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 31, besluit 4 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 32
Aanduiding provinciale vertegenwoordigers vzw Museum Felix De Boeck

Dit voorstel werd op 31 januari 2019 behandeld door de deputatie. 

Artikel 1

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.

Eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De heer Gunther Coppens behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Coppens aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.

Tweede vertegenwoordiger in de algemene vergadering



Mevrouw Lena Ghysels behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Ghysels aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.

Derde vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Mevrouw Geertrui Windels behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Windels aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.

Vierde vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De heer Dirk Bollen behaalt bij geheime stemming 20 stemmen, geen tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Bollen aangeduid als vertegenwoordiger.

Vijfde vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Mevrouw Mija De Greef behaalt bij geheime stemming 19 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw De Greef aangeduid als vertegenwoordiger.

Zesde vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De heer Jan Margot behaalt bij geheime stemming 18 stemmen, geen tegenstemmen en 2 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Margot aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 2

Eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.

Mevrouw Lena Ghysels behaalt bij geheime stemming 19 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Ghysels aangeduid als vertegenwoordiger.

Tweede vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.

Mevrouw Geertrui Windels behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Windels aangeduid als vertegenwoordiger.

Derde vertegenwoordiger in de raad van bestuur

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 32 ter stemming voor.



De heer Dirk Bollen behaalt bij geheime stemming 23 stemmen, geen tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Bollen aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 3
De provinciale vertegenwoordigers worden aangewezen tot de eerstvolgende algemene vergadering 
na het einde van de volledige legislatuur.

Artikel 3 van voorstel nr. 32 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 33
Aanduiding provinciale vertegenwoordigers vzw Monumentenwacht Vlaanderen

Dit voorstel werd op 31 januari 2019 behandeld door de deputatie. 

Artikel 1
Overeenkomstig de statuten van de vzw Monumentenwacht Vlaanderen, wordt het mandaat van de 
provincie Vlaams-Brabant in de algemene vergadering en de raad van bestuur als volgt toegewezen:  

De gedeputeerde voor erfgoed, Tom Dehaene, wordt voorgedragen als eerste effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van de vzw 
Monumentenwacht Vlaanderen.
Lieven Elst, directeur vrije tijd, wordt voorgedragen als eerste plaatsvervangend lid in de algemene 
vergadering en in de raad van bestuur 
Nele De Cuyper, diensthoofd erfgoed, wordt voorgedragen als tweede plaatsvervangend lid in de 
Algemene Vergadering en in de raad van bestuur 
Els Deconinck, bestuurssecretaris erfgoed, coördinator monumentenwacht, wordt voorgedragen als 
derde plaatsvervangend lid in de algemene vergadering en in de raad van bestuur 

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad om één geheime stemming te houden voor deze vier 
vertegenwoordigingen. De raad gaat akkoord.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 33 ter stemming voor.

Artikel 1 van voorstel nr. 33 wordt bij geheime stemming aangenomen met 21 stemmen voor, 1 
tegenstem en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Art. 2

Vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 33 ter stemming voor.

Mevrouw Nele De Cuyper behaalt bij geheime stemming 23 stemmen, geen tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Nele De Cuyper aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 3
De provinciale vertegenwoordigers worden aangewezen tot de eerstvolgende algemene vergadering 
na het einde van de volledige legislatuur.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 33 ter stemming voor.



Artikel 3 van voorstel nr. 33 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 34

Deelname van de provincie in rechtspersonen (beleidsdomein economie): vertegenwoordigers van de 
provincie Vlaams-Brabant

Dit voorstel werd op 7 februari 2019 behandeld door de deputatie. 

Besluit 1

Enig artikel
Als eerste effectief vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de ERSV Vlaams-Brabant voor het 
arrondissement Halle-Vilvoorde werd de kandidatuur ontvangen van Tom Dehaene. 
Als tweede effectief vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de ERSV Vlaams-Brabant voor het 
arrondissement Leuven werd de kandidatuur ontvangen van Ann Schevenels.
Als derde effectief vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de ERSV Vlaams-Brabant voor het 
arrondissement Halle-Vilvoorde/Leuven werd de kandidatuur ontvangen van Diederik Dunon.

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad om één geheime stemming te houden voor deze drie 
vertegenwoordigingen
De raad stemt in.

De voorzitter legt het enig artikel van voorstel nr. 34, besluit 1, ter stemming voor.

Het enig artikel van voorstel nr. 34, besluit 1, wordt bij geheime stemming aangenomen met 21 
stemmen voor, 2 tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Besluit 2

Enig artikel
Als effectief vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de CVBA-SO Sociale Kruidenier Vlaams-
Brabant werd de kandidatuur ontvangen van Ann Schevenels.
Mieke Frans, bestuurssecretaris sociale economie, wordt voorgedragen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de CVBA-SO Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant.

De voorzitter legt het enig van voorstel nr. 34, besluit 2, ter stemming voor.

Het enig artikel van voorstel nr. 34, besluit 2, wordt bij geheime stemming aangenomen met 21 
stemmen voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

Besluit 3

Artikel 1
De provincie Vlaams-Brabant verlengt haar lidmaatschap van 3W Plus Werk vzw, tot het einde van de 
legislatuur 2019-2024.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 34, besluit 3, ter stemming voor.

Artikel 1 van voorstel nr. 34, besluit 3, wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen 
voor, 1 tegenstem en 1 onthouding, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.



Art. 2

Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 3W Plus Werk vzw

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 34, besluit 3, ter stemming voor.

De heer Steven Elpers behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, 2 tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt heer Elpers aangeduid als vertegenwoordiger.

Besluit 4

Artikel 1

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 34, besluit 4, ter stemming voor.

Effectieve vertegenwoordiger in de algemene Vergadering van de activiteitencoöperatie Co&Go 
hebben 

Mevrouw Ann Schevenels behaalt bij geheime stemming 21 stemmen, geen tegenstemmen en 2 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt mevrouw Schevenels aangeduid als vertegenwoordiger.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 34, besluit 4, ter stemming voor.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de activiteitencoöperatie 
Co&Go

De heer Roel Casteels behaalt bij geheime stemming 23 stemmen, geen tegenstemmen en geen 
onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Casteels aangeduid als vertegenwoordiger.

Art. 2
De in artikel 1 vermelde vertegenwoordigers worden aan Co&Go! voorgedragen als kandidaten (resp. 
effectief en plaatsvervangend) voor de raad van bestuur van Co&Go!, en dit voor de huidige 
legislatuur.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 34, besluit 4, ter stemming voor.

Artikel 2 van voorstel nr. 34, besluit 4, wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 35
Provinciale vertegenwoordiging in het CVT
Interreg en Vlaanderen-Nederland en in het CVT van Interreg Euregio Maas-Rijn

Dit voorstel werd op 7 februari 2019 behandeld door de deputatie. 

De gedeputeerde voor Interreg A, Ann Schevenels, wordt voorgedragen als effectief 
vertegenwoordiger in het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland.
Jean-Pierre Crabbé, directeur economie, wordt voorgedragen als eerste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in het Comité van Toezicht van Interreg van Vlaanderen-Nederland
Jeroen Ampe, diensthoofd Europa, wordt voorgedragen als tweede plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in het Comité van Toezicht van Interreg van Vlaanderen-Nederland



De gedeputeerde voor EFRO, Ann Schevenels, wordt voorgedragen als effectief vertegenwoordiger in 
het Comité van Toezicht van Interreg Euregio Maas-Rijn
Jean-Pierre Crabbé, directeur economie, wordt voorgedragen als eerste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in het Comité van Toezicht van Interreg Euregio Maas-Rijn
Jeroen Ampe, diensthoofd Europa, wordt voorgedragen als tweede plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in het Comité van Toezicht van Interreg Euregio Maas-Rijn

De voorzitter vraagt het raad akkoord van de raad om één geheime stemming te houden voor al deze 
vertegenwoordigingen.
De raad stemt in.

De voorzitter legt voorstel nr. 35 ter stemming voor.

Voorstel nr. 35 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 21 stemmen voor, 2  tegenstemmen 
en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Academische zitting

De provinciegouverneur Lodewijk De Witte, geeft zijn toespraak met als thema: “Integraal waterbeleid 
in Vlaams-Brabant”

De volgende vergadering van de provincieraad zal plaatshebben op dinsdag 19 maart 2019.

De vergadering wordt gesloten om 17:30 uur.


