
Provincieraad van Vlaams-Brabant
NOTULEN PROVINCIERAAD VIA E-MAIL

Dinsdag 21 april 2020 
Voorzitterschap van mevrouw Linda Van den Eede

De stemmingen worden geopend van 13.05 uur tot 16u.05 uur

Verontschuldigingen
Noor Mousaid, provincieraadslid.

Openbare zitting

Mededelingen
n.v.d.r.
- Wat betreft het voorstel van De Watergroep dat voorzien was op de provincieraad van 17 maart die 
niet doorging werden alle kandidaturen doorgegeven aan De Watergroep. 

- Opmerking mevrouw Tie Roefs in verband met de organisatie van de provincieraad van april via e-
mail: Het zal geen verschil uitmaken voor de totaliteit van de stemming, maar ik wil corrigeren dat ik 
persoonlijk akkoord zou gaan met de werkwijze van de raad per email. Het tegendeel is waar. Er zijn 
voldoende laagdrempelige programma’s om de vergadering in plenum online te laten doorgaan. 
Hetzelfde geldt overigens voor de vergaderingen van de raadscommissies.  De provincieraad heeft 
trouwens geen enkele inspraak gehad in het niet verder laten plaatsvinden van die raadscommissies. 
Ik betreur dat ten zeerste. Dit is allesbehalve een goede zaak voor de democratie, het georganiseerd 
meningsverschil, in onze provincie.

- Motie Sarah Sneyers:
“Mededeling aan de voltallige provincieraad

Als fractieleider van de fractie GROEN in deze provincieraad wil ik via deze weg meedelen dat we als 
fractie allesbehalve gelukkig zijn met de gang van zaken in verband met de organisatie van de 
provincieraad van april.
We stemden enkel in met de voorgestelde zeer omslachtige procedure, die in onze ogen allesbehalve 
democratisch is, omdat we constructief willen meewerken aan een goede gang van zaken voor het 
bestuur van onze provincie.
Deze manier van werken is een miezerig zwaktebod en een bestuur dat er prat op gaat SMART te 
werk te gaan onwaardig. We hebben geenszins de bedoeling de ambtenaren die hier achter de 
schermen aan werken te schofferen, maar wel de (politiek) verantwoordelijken voor deze gang van 
zaken hierop aan te spreken. 
Het is voor onze fractie onbegrijpelijk dat men na een korte overgangsperiode niet meteen is 
overgegaan naar een volledig digitale omgeving. Temeer daar alle provincieraadsleden dankzij het 
ICT-budget volledig uitgerust zijn om zonder problemen te participeren in een online gebeuren.
Er is in onze ogen geen enkel excuus om het bureau, commissievergaderingen te annuleren of de 
provincieraad op deze primitieve wijze te organiseren.

Sarah Sneyers
Fractieleider GROEN VL BR”



Indiening van de verslagen
De voorzitter deelt mee dat voorstellen nrs. 18 t.e.m. 33 werden ingediend.

Notulen 
De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van 18 februari 2020 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) 
Mevrouw Leen Van Aken diende op 14 maart 2020 een mondelinge vraag in met betrekking tot het 
vervolg traject fietssnelweg F27. In januari werd een infoavond gehouden te Merchtem om het traject 
van de fietssnelweg F27 voor te stellen. Er zou een vervolg komen naar en in Londerzeel in februari. 
Mijn vraag: is er al volledige duidelijkheid over het traject van het nieuwe stuk evenwijdig met de 
Drietorenstraat en aansluiting aan de stationsomgeving? Wat is de volgorde en timing van de werken 
om deze fietssnelweg te voltooien?

De heer Tom Dehaene, gedeputeerde,: voor de fietssnelweg F27 werd één gezamenlijke startnota 
opgemaakt voor alle betrokken gemeenten (Aalst, Opwijk, Merchtem én Londerzeel). Voor de stad 
Aalst en de gemeente Merchtem werden ook reeds de projectnota’s opgemaakt (en goedgekeurd). De 
gemeente Londerzeel is als volgende aan de beurt. De projectnota is opgesteld door studiebureau 
BUUR, maar dient uiteraard nog besproken te worden met de gemeente en daarna goedgekeurd te 
worden door de gemeente. Voor het overleg met de gemeente werd een datum gezocht in de maand 
april. Omwille van de Corona-crisis werd er echter geen datum vastgelegd.

Wanneer na de corona-crisis de plannen voor Londerzeel door het studiebureau zullen toegelicht 
worden aan de gemeente kunnen we eventuele laatste aanpassingen doorvoeren en de definitieve 
nota ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente. Dit kan eventueel ook met een andere (digitale) 
vorm van overleg indien de corona-crisis te lang zou aanhouden. Na die goedkeuring kan ook in 
Londerzeel een infoavond gehouden worden zoals recent in buurgemeente Merchtem plaatsvond. 

De Provincie Vlaams-Brabant heeft de studie voor de Leirekensroute F27-Fietssnelweg laten 
uitvoeren in samenwerking met de betrokken gemeenten, maar had al bij het begin aangegeven niet 
over de voldoende personeel te beschikken om op te treden als bouwheer voor de realisatie van de 
route. Bijgevolg zijn de gemeenten - ook Londerzeel - aan zet om deze fietssnelweg te voltooien. 
Wellicht gebeurt dat gefaseerd en bepaalt elke gemeente de volgorde en timing van de werken.

Mevrouw Luka Augustijns diende op 15 maart 2020 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
herbruikbare bekers. Door nieuwe Vlaamse regelgeving is het sinds 1 januari 2020, mits enkele 
uitzonderingen, verboden drank te schenken in wegwerpbekers, blikjes en petflesjes op evenementen. 
Deze maatregel heeft een hele impact op kleine evenementen. Niet elke organisatie heeft de 
middelen om een collectie herbruikbare bekers aan te kopen, en als ze dat wel kunnen worden ze 
misschien maar één keer per jaar gebruikt. De provincie is hier dus een ideale partner om te 
coördineren en misschien ook zelf bekers uit te lenen. In het verleden deed de provincie dit, waarom is 
ze daarmee gestopt? Waar verleent de provincie al steun aan deelsystemen voor herbruikbare 
bekers?

De heer Bart Nevens, gedeputeerde,: Van 2005 tot en met 2013 leende de provincie herbruikbare 
bekers uit aan Vlaams-Brabantse scholen en organisaties (socioculturele verenigingen, sportclubs, 
cultuur-, jeugd- en sportdiensten). Ook de provinciale diensten, domeinen en instellingen konden 
gebruik maken van deze bekers.

De provincie kocht de herbruikbare bekers aan. Voor de organisatie van de uitlening werd een 
samenwerking opgezet tussen de dienst leefmilieu, de pendeldienst en de uitleendienst van de 
provincie Vlaams-Brabant enerzijds en vzw 3Wplus Sociale Werkplaats anderzijds. 

In de samenwerkingsovereenkomst werden de afspraken opgenomen rond het onderhoud, de 
administratie en de uitlening van de provinciale herbruikbare bekers (en bijhorend materiaal). De 



provincie kende aan vzw 3Wplus jaarlijks een nominatieve subsidie toe voor de uitvoering van 
bepaalde taken (reinigen en drogen van de bekers, administratie). 

De provincie moest regelmatig opnieuw bekers aankopen omdat er veel bekers verloren gingen, 
ondanks de opgezette waarborgsystemen. Ook logistiek was dit een arbeidsintensief proces met extra  
wegtransporten. 

In 2013 besliste de deputatie de uitlening stop te zetten in het kader van de toenmalige besparingen.  
De resterende bekers werden via een oproep ter beschikking gesteld van geïnteresseerde 
verenigingen.

Intussen zijn er heel wat steden en gemeenten die een eigen uitleensysteem van herbruikbare bekers 
hebben opgezet voor hun lokale organisaties en verenigingen. 
Ook heel wat intercommunales voorzien ondersteuning. Interleuven voorziet bijvoorbeeld 
procesbegeleiding voor gemeentelijke evenementen.  Gemeenten en hun verenigingen kunnen bij hen 
2000 bekers ontlenen. Interleuven stelt ook een raamovereenkomst ter beschikking voor gemeenten 
die eigen bekers goedkoper willen aanschaffen.

Daarnaast zijn er ook heel wat drankhandelaren en privé-aanbieders die organisaties kunnen voorzien 
van herbruikbare bekers.

In 2019 organiseerde de provincie West-Vlaanderen een samenaankoop van herbruikbare bekers 
voor gemeenten en scholen, waarbij de andere provincies konden aansluiten.  Onze provincie 
informeerde bij de Vlaams-Brabantse gemeenten naar de noden. Hieruit bleek dat alle gemeenten uit 
onze provincie die het wensten ook hiervoor bij hun afvalintercommunale terecht konden.  Bijgevolg is 
de provincie niet ingegaan op dit aanbod. 

Andere recente provinciale initiatieven zijn niet gekend. 

Meer info over het aanbod van herbruikbare bekers via Vlaams-Brabantse intercommunales:  
Interleuven
Incovo
Interrand
Interza

Mevrouw Sarah Sneyers diende op 15 maart 2020 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
subsidies aan landbouwers. Ik vernam dat de gemeentelijke overheid subsidies kan geven aan 
landbouwers die 3 meter in plaats van de wettelijke voorziene 1 meter langs de beken vrijlaten. Dit 
teneinde de waterkwaliteit en biodiversiteit te bevorderen. Ik vernam tevens dat deze subsidies 
gemeentelijk enkel kunnen toegekend worden aan een bewerker die woont in de gemeente waar de 
bewerkte grond ligt.
Op die manier mist men kansen om dit systeem  gebiedsdekkend toe te passen.
Kan er uitgezocht worden of het niet efficiënter zou zijn om de subsidie vast te hangen aan de 
grond/ligging van het perceel in plaats van aan de persoon? Kan dit via een provinciaal 
basisreglement?

Mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde,: We vermoeden dat je vraag handelt over het reglement 
‘uitbreiding teeltvrije zone’ (2020.01.27) van de gemeente Merchtem en mogelijk over andere 
soortgelijke reglementen/subsidies. 

Het is niet aangewezen dat de provincie hiervoor een bijkomend reglement maakt, de basiswetgeving 
bevindt zich op Vlaams niveau (VLM). De autonomie van de gemeentes laat toe om bijkomende 
maatregelen uit te werken. In de praktijk zijn deze vaak gebaseerd op advies van de plaatselijke 
landbouwraad.

De heer Willy Smout diende op 9 april 2020 een mondelinge vraag inzake de organisatie van de 
provincieraad. Dinsdag om 22u23 een e-mail sturen om hierover te stemmen vóór woensdagavond 
24u00 is niet serieus. In deze uitzonderlijke tijd van Corona werk ik, zoals vele anderen van thuis uit.

https://www.interleuven.be/index.php?option=com_content&view=article&id=437:doe-ze-nog-eens-vol&catid=43&Itemid=241
https://www.incovo.be/minder-afval/herbruikbare-bekers-bestellen
https://www.interrand.be/https/www.interrand.be/nodes/organiseereenduurzaamevent/nl
https://www.interza.be/samenvoorminderafval/-herbruikbare-bekers-bestellen


Ik krijg honderden e-mails per dag te verwerken en dan is het niet mogelijk elke dag alles te 
verwerken. Waarom wordt de normale agendering tijd  hier niet gerespecteerd?
Bovendien is een discussie per e-mail uit den boze. Het leidt alleen tot misinterpretaties.
Iedereen organiseert nu professionele skypemeetings. Waarom kan de provincie met haar 
uitgebreide IT-dienst dit niet georganiseerd krijgen ?
Deze vragen zijn als mondelinge vragen te behandelen op deze PR van 21/4/2020.

De heer Willy Smout diende op 13 april 2020 een mondelinge vraag in betreffende de organisatie van 
commissievergaderingen. De provincieraad van 21 april 2020 gaat nu toch door via e-mail. 
Wat waren de beweegredenen van de deputatie om de geplande commissievergaderingen van maart 
en april 2020 niet te laten doorgaan, ook niet via e-mail?
Waarom kwam de uitnodiging aan de raadsleden tot het bekomen van hun goedkeuring om de 
provincieraad  via e-mail te organiseren zo laattijdig (7 april om op 8 april te worden afgesloten)? Hoe 
verliep chronologisch de communicatie hierover tussen de deputatie, de griffie en de voorzitter van de 
provincieraad? Welke communicatie is er geweest i.v.m. het niet organiseren van de 
commissievergaderingen?
Wat is de rol van de ruim uitgebouwde provinciale IT-dienst in deze voorbereidingen? 
Teleconferenties zijn de laatste maanden gemeengoed geworden. In het bedrijfsleven gaan meetings 
voor de vele "thuiswerkers" door via "Skype for business". 
Het CLT-Leuven organiseert sinds half maart de taallessen via "Zoom.us" en vele gemeenteraden 
verlopen digitaal via "Microsoft Teams". Bijvoorbeeld in de gemeente Zemst verloopt de 
gemeenteraad probleemloos via "Teams". Gedeputeerde Dehaene kan dit zeker bevestigen.
Waarom worden de commissies dan niet met behulp van een van deze systemen gehouden?
Voorgaande toont toch wel duidelijk aan dat de reden van het niet laten doorgaan van 
commissievergaderingen haast niet van louter technische aard kan zijn. Welke politieke motivatie 
schuilt er achter de beslissing van de deputatie om de commissies  niet meer te laten functioneren 
zoals voorzien in het provinciaal reglement?

Mevrouw Tie Roefs diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in in verband met de afgelaste 
provincieraad en raadscommissies, en de digitale vergadermogelijkheden.  We leven in moeilijke 
CORONA-tijden. Daar is iedereen het over eens. In de onderwijssector bijvoorbeeld wordt de grootste 
flexibiliteit van leerlingen én leerkrachten/docenten gevraagd. Deze laatsten moeten hun lessen 
digitaliseren. Leerlingen moeten in groep online les kunnen volgen en leerkrachten/docenten worden 
verondersteld in een sneltempo (en geïsoleerd) te leren hoe ze dit technisch allemaal voor elkaar 
kunnen krijgen.

Het is dan ook doodjammer dat de provincie Vlaams-Brabant de vorige provincieraad én verschillende 
raadscommissies heeft afgelast omwille van technische redenen. De provincie heeft als grote 
organisatie een goedwerkende informaticadienst . Bovendien ambieert het bestuur, zoals het vorige 
provinciebestuur al begon met ‘samen digitaal’, om een ‘slimme’ regio te zijn. Hoe kon de afgelasting 
om technische redenen dan gebeuren? Er zijn toch wel degelijk laagdrempelige programma’s aan 
de hand waarvan we een raadscommissie online hadden kunnen laten plaatsvinden? Met Skype 
bijvoorbeeld zou de commissie zelfs meteen zijn kunnen opgenomen worden. Wat was en is dan het 
probleem?

Bovendien is de vraag wie heeft beslist tot het afgelasten van de raadscommissies? Heeft de 
provincieraad daar enige rol in gespeeld? Zou dat principieel eigenlijk niet moeten? Waar staat de 
provincieraad anders nog voor? Wat is de meerwaarde van een verkozen bestuur als de provincieraad 
zelf zelfs geen zeg meer heeft over de afgelasting van haar eigen vergadering? Het democratisch 
deficit in de provincie Vlaams-Brabant lijkt alleen maar groter te worden. Is het provinciebestuur 
eigenlijk nog geïnteresseerd in het ‘georganiseerd meningsverschil’ van alle Vlaams-Brabanders?  
Hoe denkt ze de stem van de verschillende Vlaams-Brabanders beter tot recht te zullen laten 
komen?

Mevrouw Ann Schevenels, mevrouw Monique Swinnen en de heer Bart Nevens, gedeputeerden: 
Gezamenlijk antwoord 2 mondelinge vragen Willy Smout en 1 mondelinge vraag Tie Roefs:
De communicatie over het bekomen van de goedkeuring in verband met de procedure van de 
provincieraad werd grondig afgestemd met raadsvoorzitster en deputatie (2 april) alsook met het 
agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen zodat dit conform de regelgeving is. De griffiedienst 



heeft samen met de ICT-dienst bekeken welke de technische mogelijkheden waren en wat kon tegen 
welke datum, rekening houdende met de diverse configuraties (gaande van laptops, tablets, Macs, 
tablets, iPads) die de raadsleden gebruiken (geen standaard PC-type). Het was niet mogelijk om een 
sluitende technische oplossing te hebben tegen 21 april, zeker omdat het geheel ook nog grondig 
moest uitgetest worden. Technisch vormt de werking van het Teams-systeem geen enkel probleem, er 
is al enige ervaring rond opgebouwd. Ook zijn de nodige Office 365 licenties reeds aangekocht. De 
uitrol van Office 365 (met Teams als digitale vergaderoptie) was net begonnen maar is stopgezet 
(deze uitrol vraagt immers manuele interventies op de PC).
De grootste problematiek ligt eerder bij de installatie, configuratie en gebruik van de Teams-
toepassing op de toestellen van de raadsleden., door de raadsleden zelf.  De dienst informatica werkt 
samen met de griffiedienst voor het aanbieden van de nodige ondersteuning aan de raadsleden. 
Ondersteuning leveren is echter niet altijd evident, omdat die in de huidige omstandigheden per 
definitie op afstand moet plaatsvinden, wat minder effectief is.

Er kan hier ook nog aan toegevoegd worden dat het provinciebestuur Vlaams-Brabant ICT-matig 
minder ver staat op het vlak van digitaal vergaderen dan andere besturen. We werken er echter aan 
om deze achterstand weg te werken. Op dit ogenblik wordt er prioriteit gegeven aan de uitwerking van 
een stabiele en veilige digitale oplossing voor zowel de provincieraad als voor de 
raadscommissies. We hopen hiermee zo snel mogelijk klaar te zijn. Voor de plenaire raad vanaf de 
tweede helft van mei, voor de raadscommissies al direct, vanaf de eerste week van mei.

Er is doorheen de vele praktische bekommernissen die er nu zijn ook een erg grote zorg om de 
besluitvormingsprocessen deputatie en provincieraad zo goed mogelijk te laten doorgaan, vandaar 
ook de voorziene (nood)procedure. We doen hiervoor beroep op collega’s die vanop afstand werken 
en op geregelde tijdstippen moeten we ook voor cruciale processen bijspringen omdat een aantal 
collega’s voor een tijdje uit zijn t.g.v. ziekte (het ziektecijfer ligt uiteraard hoger dan in normale tijden 
wat ook zijn impact heeft op bepaalde diensten). We hopen verder dat we zo snel als mogelijk 
opnieuw reguliere vergaderingen van de provincieraad en de raadscommissies kunnen organiseren.

Bijkomende vraag van mevrouw Tie Roefs zondag 19 april 2020 betreffende de afgelaste 
provincieraad en raadscommissies, en de digitale vergadermogelijkheden. 
Dank voor uw antwoord. Bijkomend zou ik toch willen vragen waarom u de provincieraadsleden niet 
eerst hebt geconsulteerd alvorens een beslissing te nemen? Zowel voor het afgelasten van de 
raadscommissies als voor de digitale vervangende mogelijkheden?

Bijkomende vraag van de heer Willy Smout maandag 20 april 2020 in verband met de organisatie 
van commissievergaderingen. Er is wat betreft de commissievergaderingen nu wel een 
intentieverklaring om deze in de toekomst vanaf mei terug te laten doorgaan, maar er is nog geen 
duidelijke uitleg verschaft over wie nu de beslissing heeft genomen om deze van maart en april 2020 
niet te laten doorgaan. Kan de deputatie dit nader toelichten? Waarom werd deze beslissing genomen 
en waarom werd hiervoor geen goedkeuring/advies  aan de raad gevraagd?

Mevrouw Ann Schevenels, de heer Bart Nevens, gedeputeerden,:
Antwoord bijkomende vraag
De deputatie heeft samen met de raadsvoorzitter op 2 april beslist om geen raadscommissies te 
voorzien in de aanloop naar de raad van april en deze provincieraad niet-digitaal te organiseren. Er 
werd hierbij voorrang gegeven om een uitgewerkt draaiboek te maken voor de raad van 21 april.
Vanaf mei verlopen de raadscommissies digitaal en de provincieraad van mei zal ook, rekening 
houdende met de algemene COVID-19 maatregelen, digitaal kunnen verlopen.

Mevrouw Hilde Kaspers diende op 12 april 2020 een mondelinge vraag in met betrekking tot een 
alternatieve provincieraad via live streaming. Graag had ik vernomen welke de obstakels waren om op 
korte termijn een provincieraad te organiseren door middel van audiovisuele live streaming? Behalve 
de beschikking over de eigen dienst informatica en een autonoom provinciebedrijf gespecialiseerd in 
ICT (VERA), sloot de provincie in het verleden raamcontracten af, o.a. voor flexibele, gespecialiseerde 
ad hoc ICT-dienstverlening, -ondersteuning, -systemen en -toepassingen. die zelfs zonder 
gunningsprocedure kunnen worden ingezet. Ik verwijs daarvoor bv.. naar de raamovereenkomst 



“Technische ondersteuning door ICT-Profielen ten behoeve van de Vlaamse overheid en 
lokale/provinciale besturen”. 

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,: De communicatie over het bekomen van de goedkeuring in 
verband met de procedure van de provincieraad werd grondig afgestemd met raadsvoorzitster en 
deputatie (2 april) alsook met het agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen zodat dit conform de 
regelgeving is. De griffiedienst heeft samen met de ICT-dienst bekeken welke de technische 
mogelijkheden waren en wat kon tegen welke datum, rekening houdende met de diverse configuraties 
(gaande van laptops, tablets, Macs, tablets, iPads) die de raadsleden gebruiken (geen standaard PC-
type). Het was niet mogelijk om een sluitende technische oplossing te hebben tegen 21 april, zeker 
omdat het geheel ook nog grondig moest uitgetest worden. Technisch vormt de werking van het 
Teams-systeem geen enkel probleem, er is al enige ervaring rond opgebouwd. Ook zijn de nodige 
Office 365 licenties reeds aangekocht. De uitrol van Office 365 (met Teams als digitale vergaderoptie) 
was net begonnen maar is stopgezet (deze uitrol vraagt immers manuele interventies op de PC).
De grootste problematiek ligt eerder bij de installatie, configuratie en gebruik van de Teams-
toepassing op de toestellen van de raadsleden, door de raadsleden zelf.  De dienst informatica werkt 
samen met de griffiedienst voor het aanbieden van de nodige ondersteuning aan de raadsleden. 
Ondersteuning leveren is echter niet altijd evident, omdat die in de huidige omstandigheden per 
definitie op afstand moet plaatsvinden, wat minder effectief is.  

Er kan hier ook nog aan toegevoegd worden dat het provinciebestuur Vlaams-Brabant ICT-matig 
minder ver staat op het vlak van digitaal vergaderen dan andere besturen. We werken er echter aan 
om deze achterstand weg te werken. Op dit ogenblik wordt er prioriteit gegeven aan de uitwerking van 
een stabiele en veilige digitale oplossing voor zowel de provincieraad als voor de 
raadscommissies. We hopen hiermee zo snel mogelijk klaar te zijn. Voor de plenaire raad vanaf de 
tweede helft van mei, voor de raadscommissies al direct, vanaf de eerste week van mei.

Er is doorheen de vele praktische bekommernissen die er nu zijn ook een erg grote zorg om de 
besluitvormingsprocessen deputatie en provincieraad zo goed mogelijk te laten doorgaan, vandaar 
ook de voorziene (nood)procedure. We doen hiervoor beroep op collega’s die vanop afstand werken 
en op geregelde tijdstippen moeten we ook voor cruciale processen bijspringen omdat een aantal 
collega’s voor een tijdje uit zijn t.g.v. ziekte (het ziektecijfer ligt uiteraard hoger dan in normale tijden 
wat ook zijn impact heeft op bepaalde diensten). We hopen verder dat we zo snel als mogelijk 
opnieuw reguliere vergaderingen van de provincieraad en de raadscommissies kunnen organiseren.

De organisatie van een audiovisuele live streaming is nog van een andere orde.  Het betekent immers 
een grote(re) investering (bv. ook in camera’s en aangepastere software) om de raadszitting tot bij de 
bevolking te brengen. Dit vraagt ook een aparte beleidsbeslissing die vandaag niet voorzien is in de 
meerjarenplanning.

Bijkomende vraag van mevrouw Hilde Kaspers maandag 20 april 2020 betreffende een alternatieve 
provincieraad via live streaming. 
Dank voor het antwoord dat ik van de deputatie ontving n.a.v. mijn vraag i.v.m. de organisatie van een 
alternatieve provincieraad via live streaming. 
Graag had ik evenwel de volgende bijkomende vraag gesteld. 

Recent hebben wij voor de eerste keer een fractievergadering via het Teams-systeem georganiseerd 
en dat heeft geen enkel noemenswaardig probleem opgeleverd.
Niet alleen blijkt het systeem bijzonder gebruiksvriendelijk, bovendien kan het vanop afstand tijdelijk 
worden overgenomen door derden zodat er, bij eventuele problemen, kan geassisteerd en getest 
worden voor wat de instellingen en de werking van het systeem betreft. Was dit hier niet mogelijk, 
daar waar ik verneem dat verschillende lokale besturen zeer snel via hetzelfde platform wel konden 
vergaderen?
Bovendien wordt in het antwoord aangegeven dat "het provinciebestuur Vlaams-Brabant ICT-matig 
minder ver staat op het vlak van digitaal vergaderen dan andere besturen"? 
Hoe wordt die achterstand verklaard, met in het achterhoofd de bemerking vervat in mijn initiële vraag, 
nl. dat de provincie beschikt over een eigen dienst informatica, een autonoom provinciebedrijf 
gespecialiseerd in ICT, alsook over de mogelijkheid om raamcontracten af te sluiten voor o.a. voor 



flexibele, gespecialiseerde ad hoc ICT-dienstverlening, -ondersteuning, -systemen en –toepassingen, 
die zelfs zonder gunningsprocedure kunnen worden ingezet?

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,: 
Antwoord bijkomende vraag
De deputatie heeft samen met de raadsvoorzitter op 2 april beslist om geen raadscommissies te 
voorzien in de aanloop naar de raad van april en deze provincieraad niet digitaal te organiseren. Er 
werd hierbij voorrang gegeven om een uitgewerkt draaiboek te maken voor de raad van 21 april.
Er wordt momenteel een technische én procedurele oplossing uitgewerkt om vanaf mei de 
raadcommissies digitaal te laten verlopen. De provincieraad van 26 mei kan ook, rekening houdende 
met de nationale COVID-19 maatregelen, desgewenst digitaal verlopen. Een technische oplossing 
wordt uitgewerkt.
Het feit dat het provinciebestuur minder ver staat op het vlak van het digitaal vergaderen heeft te 
maken met de prioriteiten die in het verleden werden gelegd, zowel praktisch als budgettair. Dit leek 
toen helemaal logisch in het pre-Corona tijdperk en heeft ook gemaakt dat voor heel wat andere 
systemen en toepassingen het provinciebestuur wel helemaal mee is op zelfs voorop loopt. Niemand 
had 5 maanden geleden kunnen voorspellen dat nu quasi alle overleg digitaal zou verlopen.    
Momenteel wordt voor het provinciebestuur een uitrol van Officie 365 uitgevoerd (met o.a. de 
toepassing Teams) maar die is stopgezet wegens CORONA.
De werking van VERA is gericht op de lokale besturen en niet op het provinciebestuur. Er zijn 
momenteel geen specifieke raamovereenkomsten afgesloten voor digitaal vergaderen. Het beroep 
doen op externe dienstverleners veronderstelt steeds ook ingrepen aan eigen systemen wat ook heel 
wat tijd en overleg vraagt.

De heer Diederik Dunon diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in m.b.t. de coronacrisis. De 
coronacrisis woedt al ruim een maand in alle hevigheid in ons land en ook in onze provincie. Ik  
veronderstel dat de deputatie en de gouverneur dagelijks de ontwikkelingen in onze provincie goed 
(op)volgen.
1.  Werd de deputatie en/of inzonderheid de provinciegouverneur gevraagd om - behalve binnen de 
eigen organisatie - ook tussen te komen inzake maatregelen om de crisis in onze provincie te helpen 
bedwingen?
Welke specifieke maatregelen werden er genomen en welke eventuele tussenkomsten werden er 
uitgevoerd?
Werd er federaal of vanuit het Vlaams Gewest om lokale ondersteuning gevraagd bij de provincie?
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- hulp bij de inrichting van schakelzorgcentra en triageposten;
- ondersteuning van de lokale geneesheren;
- inschakeling van hulp- of reserveverpleegsters en -verzorgenden;
- ondersteuning van andere zorginstellingen (rusthuizen, psychiatrische instellingen);
- specifieke logistieke ondersteuningen;
Waaraan is de nood momenteel het grootst in onze provincie?
2. Welke activiteiten in onze provincie lijden het meest onder de lockdown?
Hoe is het in onze provincie gesteld met de land- en tuinbouw, i.c. met betrekking tot:
- de seizoengebonden teelten zoals asperges en aardbeien?
- het inzetten van seizoenarbeid?
- Welke initiatieven werden tot hiertoe ondernomen?
3. Wordt er vanuit de provincie specifieke ondersteuning voorzien voor winkels, de detailhandel en 
kmo's in Vlaams-Brabant?
4. Werd en wordt het autonoom provinciebedrijf VERA mee ingeschakeld om, inzake ICT, tussen te 
komen in de gemeentelijke instellingen om het thuiswerken te faciliteren?

Antwoord:
De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, 
Punt 1:
Binnen het beheer van een crisis speelt de gouverneur altijd een rol. Bij een federale fase zijn wij 
vooral een schakel tussen het Federaal Coördinatiecomité en de besturen en andere spelers op lokaal 
niveau. Op provinciaal niveau coördineren wij ook initiatieven die uitgaan van de federale en de 
Vlaamse Overheid. Het geheel aan initiatieven en maatregelen is te groot om op te sommen en de 
situatie evolueert dermate snel dat een antwoord vandaag binnen een paar dagen wellicht niet meer 



geldig is. Het provinciebestuur en de deputatie zijn weinig of niet betrokken bij het crisisbeheer, omdat 
zij niet meer bevoegd zijn – geen initiatieven meer mogen nemen – voor gezondheid of welzijn. Wat ik 
als gouverneur heb gemerkt is dat er vragen komen van het lokale niveau, die ik nu enkel kan 
doorspelen aan de Vlaamse overheid, maar waarvan ik denk dat, indien het provinciebestuur nog een 
bevoegdheid en dienst gezondheid zou hebben, er een sneller en adequater antwoord mogelijk zou 
zijn geweest.

Op de vragen over het ter beschikking stellen van testen aan de woonzorgcentra, kan ik zeggen dat 
alle provinciegouverneurs, uit Vlaanderen en uit Wallonië, dag na dag sterk hebben aangedrongen om 
te zorgen voor meer testen en voor meer persoonlijke beschermingsmiddelen voor de 
woonzorgcentra. Dit gebeurde zowel tijdens de videoconferenties met het Nationaal Crisiscentrum en 
het Federaal Coördinatiecomité, als tijdens rechtstreekse contacten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid.  De woonzorgcentra in Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid. Het resultaat van het vele aandringen is in eerste instantie geweest dat er voor 
de Woonzorgcentra in Vlaanderen 11.000 testen ter beschikking zijn gesteld. Ondertussen is 
aangekondigd dat alle personeel en bewoners van de Woonzorgcentra zouden worden getest. De 
verdeling van de eerste 11.000 testen gebeurde door het Agentschap Zorg en Gezondheid, op basis 
van de meldingen door de Woonzorgcentra zelf over het aantal bewoners met COVID-19. Die 
verdeling gebeurde niet op provinciale basis. Ik heb geen gegevens over het aantal testen dat aan 
rusthuizen in Vlaams-Brabant zijn toebedeeld. Alle overige vragen vallen ook onder de bevoegdheid 
van het Agentschap Zorg en Gezondheid en van minister Beke.

Op de vragen over het ontwikkelen van nieuwe middelen in het tegengaan van de verspreiding van 
het Corona-virus, zoals snelle testkits, wens ik te zeggen dat het niet zinvol lijkt om op streekniveau 
initiatieven te lanceren of te investeren.  De leiding daarvoor ligt bij de departementen en 
agentschappen voor Volksgezondheid. Onder hun coördinatie wordt er met bedrijven en 
wetenschappelijke instellingen gekeken wat nodig en haalbaar is. Verspreide initiatieven provincie per 
provincie zullen niet zorgen voor betere oplossingen. Verder is het zo dat een provinciebestuur niet 
meer mag tussenkomen op vlak van gezondheid of welzijn en dus geen mobiele labo’s zou mogen 
financieren, als die al tijdig operationeel zouden kunnen zijn.

Mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde,
Punt 2:
De seizoensgebonden teelten met veel handenarbeid kampen met een gelijkaardige problematiek van 
een tekort aan seizoensarbeiders zoals in andere regio’s. In Vlaams-Brabant zijn er vooral 
aspergetelers en aardbeitelers die werken in volle grond. De vroege seizoenen kennen een minder 
grote piek (geen serres, tunnels, verwarming,…) Dit wil zeggen dat de grootste problemen nog 
moeten komen (over een 2-tal weken). Ook de sierteeltsector en de tuincentra worden momenteel 
sterk getroffen. 
 
Uit cijfers van de sector blijkt dat er in maart zo’n 7.000 à 8.000 seizoenarbeiders actief waren in 
Vlaanderen. Deze maand zal de vraag naar seizoenarbeiders toenemen tot ongeveer 15.000 
seizoenarbeiders, terwijl er vanaf mei 25.000 seizoenarbeiders nodig zullen zijn (Bron: VILT 
15.04.2020). Volgens de vakorganisatie Boerenbond blijkt dat 2/3 van het personeel kan ingevuld 
worden. De rest zal aangevuld worden op andere manieren.  Via de website 
https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures.html, kunnen statistieken bekeken 
worden van de vraag van het aantal vacatures per regio en per sector. Voor februari 2020 was er in 
Vlaams-Brabant een stijging van 34% van het aantal vacatures in de primaire sector. In Antwerpen en 
Limburg was dit toen een stijging van resp. 76,9 en 185,8%. 
 
Dinsdag 14 april werd de website www.helpdeoogst.be gelanceerd om het tekort aan                         
seizoensarbeiders op te vangen. Op deze site van VDAB kunnen #COVID19-vacatures geplaatst 
worden en kunnen geïnteresseerden in een job zich melden. VDAB werkt hiervoor samen met de 
sectororganisaties Boerenbond, ABS en Verbond Belgische Tuinbouwveilingen. De sectororganisaties 
doen een oproep naar de boeren om hun vacatures te posten bij VDAB. Vervolgens gaat VDAB op 
zoek naar geschikte werknemers. Bij vragen van landbouwers of geïnteresseerde werknemers (bv. 
sociale economie) verwijst de dienst landbouw door naar deze website.

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures.html#_blank
http://www.helpdeoogst.be


Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,
Punt 3:
Wat betreft de steun aan winkels en aan de detailhandel:
De volgende maatregelen zijn in volle voorbereiding en zullen eerstdaags door de deputatie worden 
goedgekeurd:

- Toevoeging van 2  extra indieningsmomenten in 2020 voor het reglement detailhandel dat 
inzet op kernversterking

- Een voorstel tot verdubbeling van de middelen ingeschreven voor dit reglement detailhandel 
(van € 80k naar € 160k)

- Acties om te komen tot een overkoepelend platform dat alle lokale ondernemers uit de 
provincie bundelt onder de naam ‘koop lokaal’

- Overweging om te komen tot de aanschaf van een tool die de firma Graydon aanbiedt en die 
een impactanalyse aanbiedt van maatregelen - ten gunste van de economie - die de gevolgen 
van Corona bestrijden

- Organisatie van een webinar voor de gemeenten begin mei om hen op de hoogte te stellen 
van de provinciale steun met vermelding van 

o ons reglement  detailhandel ter versterking van de kern, 
o de instrumenten die wij ter beschikking stellen om de detailhandel te versterken 

 feitenfiche per gemeente te consulteren in Provincie in cijfers, 
 toegang tot de Locatus databank die een overzicht geeft van alle 

handelszaken inclusief hun verkoopsvloeroppervlakte, 
 Retai Sonar dat toelaat de impact van een nieuwe inplanting van 

grootschalige detailhandel te berekenen; 
o Het aanbod om de gemeenten bij te staan in hun detailhandelsbeleid via het 

instrument van de detailhandelscoach.

Inzake steun aan de KMO’s:
- Smart Hub (de provinciale clusterwerking) nieuwsbrief stond  volledig in het teken van de 

Corona crisis met een verdere verspreiding van de genomen maatregelen op federaal en 
Vlaams niveau om drempelverlagend te werken. Vlotte linken naar de desbetreffende 
websites werden doorgegeven.

- Aanpassing van het accent in het innovatie subsidiereglement om vlotter in te kunnen spelen 
op Vlaams-Brabantse KMO’s die getroffen worden door de crisis.

- Aanpassing van de bekendmaking van de goedgekeurde innovatieprojecten alsook van de 
scouting van nieuwe lichting van innovatieprojecten en wel door een doorgedreven 
digitalisering van de werkzaamheden van de cel innovatie. Zo kunnen de KMO’s op een 
veilige manier hun projecten aan de provinciale medewerkers voorstellen.

- Wat betreft de KMO’s uit de sociale economie: Bevraging van de sector van de SE om een 
zicht te krijgen op welke producten en diensten zij in deze corona crisis kunnen aanbieden. 
Deze actie moet de sector helpen om het hoog percentage aan technische werkloosheid naar 
beneden te krijgen. 

- Investering van een extra bedrag van € 10.000 voor het initiatief ‘soliskoop’ (vroeger sociale 
kruidenier) dat wil helpen om gezonde voeding op een betaalbare manier bij kansarmen te 
brengen en tegelijkertijd ook een halt wil toeroepen aan voedselverspilling. Deze extra 
financiële steun moet een bijkomende prijsverlaging richting de sociale klant mogelijk maken.

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,
Punt 4:
VERA heeft 23 besturen (zowel HVZ, PZ als gemeentes) ondersteund in de omschakeling naar 
telewerken: we hebben zowel de eindgebruikers ondersteund, als ondersteund in het opzetten van 
virtuele managementmeetings, colleges en gemeenteraden. Deze ondersteuning bestond zowel uit 
het aankopen, adviseren van de technische componenten die nodig zijn voor telewerk en virtueel 
vergaderen, als het installeren van deze componenten, de ICT-omgeving van de besturen aanpassen 
aan de nieuwe manier van werken en het bewaken dat ook in deze omstandigheden er voldoende 
aandacht was voor informatieveiligheid. Zo is er ook een advies geschreven rond het gebruik van 
Zoom omdat vooral rond deze tool vragen waren naar het voldoende respecteren van privacy 
gevoelige informatie. 
Bijgevoegd vinden jullie een detaillijst van de verschillende werkzaamheden die we hebben uitgevoerd 
bij de individuele besturen ter ondersteuning van telewerk. 



De dienstverlening naar onze besturen loopt uiteraard door: zowel de diensten IT-beheer, 
Servicedesk, Informatieveiligheid als projectondersteuning blijven we leveren. Sinds 16 maart werken 
alle medewerkers van VERA van thuis uit en hebben we onze diensten aangepast aan de nieuwe 
situatie. In de eerste week hebben we 75% meer vragen gekregen van de besturen voor 
ondersteuning. Ondertussen opereren we terug op het niveau van voor de Corona-crisis.

Bijkomende vraag van de heer Diederik Dunon zondag 19 april 2020 in verband met de coronacrisis. 
Aanvullend op de MV:

• Hartelijk dank voor het uitgebreide antwoord.
• 1. Dank aan de gouverneur voor de gedane tussenkomsten en specifiek voor het aandringen 

op testmiddelen en meer beschermingsmiddelen voor de woonzorgcentra.
• 2. Inzake seizoengebonden activiteiten hebben de provinciale diensten tot op heden 

geen specifieke aanpak voorzien in onze provincie. Wordt er nog aan een initiatief 
gedacht specifiek voor onze provincie, vermits de grootste problemen nog  de 
volgende weken en maanden zullen komen? of zal dit eerder vanuit de provincie niet 
nodig zijn?

Mevrouw Monique  Swinnen, gedeputeerde,
Antwoord bijkomende vraag
De databank opgesteld door VDAB om vraag en aanbod van seizoenspersoneel bijeen te brengen 
biedt volgens de landbouworganisaties het meeste perspectief om het tekort op te vangen in alle 
regio’s en sectoren. Een specifieke provinciale aanpak heeft bijgevolg geen meerwaarde, wij verwijzen 
hiervoor naar het Vlaamse initiatief.

De heer Diederik Dunon diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in m.b.t. sociale 
tewerkstelling. Sociale tewerkstelling is belangrijk. Er komen mij echter diverse opmerkingen over 
sociale tewerkstellingsorganisaties ter ore o.a. van een organisatie die ook financieel wordt 
ondersteund door de provincie.
Zo zijn er onder meer klachten over projecten die bij herhaling niet uitgevoerd worden zoals gevraagd. 
Bij intekening op een aanbesteding blijken ze te duur of worden er extra arbeidsuren aangerekend die 
niet kunnen worden verantwoord. Hierdoor geraken instellingen/vzw's die maar wat graag met sociale 
tewerkstelling in zee willen gaan, zelf in de problemen.
Het gevolg is dat de betrokken sociale tewerkstellingsorganisaties minder worden gevraagd en dat is 
geen goede evolutie.
- Heeft de deputatie weet van deze of gelijkaardige situaties?
- Welke eventuele stappen onderneemt de deputatie om dergelijke onfortuinlijke situaties recht te 
zetten?

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,: Hoe belangrijk werk is voor ons allen en zeker voor de 
allerzwaksten in de samenleving, bewijst de huidige corona crisis nog maar eens. Het biedt ons 
sociale contacten, een dagstructuur en geeft zin aan het leven. Sociale tewerkstelling en dus inzetten 
op sociale economie is en blijft belangrijk, nu meer dan ooit. 

Als provinciaal bestuur nemen we verschillende rollen op om sociale economie in onze provincie te 
versterken, denk maar aan de rol van actor, financier en ook klant. Zo geven we als provincie het 
goede voorbeeld door overheidsopdrachten gedeeltelijk of volledig voor te behouden voor sociale 
economie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de monumentenploegen (dienst erfgoed) en het onderhoud 
van fiets- en wandelwegen (toerisme). 

Uit navraag bij de aankoopcel van de provincie, blijkt men erg tevreden over de samenwerking met 
sociale economie. Men heeft geen weet van wantoestanden. De gunning van deze 
overheidsopdrachten gebeurt conform de gunningscriteria en ook de uitvoering van de opdrachten 
gebeurt conform de uitvoeringscriteria.



Uiteraard zijn de provinciale medewerkers steeds bereid om wanpraktijken te onderzoeken. In deze 
zou het hen helpen indien u de klachten en betrokken organisatie(s) waarover u spreekt kan 
specifiëren. 

Bijkomende vraag van de heer Diederik Dunon zondag 19 april 2020 m.b.t. sociale tewerkstelling. 
De betrokken opmerkingen zal ik aan uw medewerkers overmaken. 
Kan u mij de persoon en emailadres van de medewerker bezorgen die heden het meest betrokken is?
Uiteraard is de huidige situatie totaal anders dan in 'normale tijden'.

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,
Antwoord bijkomende vraag:
U kan in dit kader contact opnemen met het diensthoofd van de dienst economie, mevrouw Gudrun 
Denhaen, gudrun.denhaen@vlaamsbrabant.be 

De heer Diederik Dunon diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in m.b.t. de huidige werking 
van de Bosgroepen in Vlaams-Brabant. Kan de deputatie een actuele stand van zaken geven in 
verband met de bosgroepen en hun werking vandaag in Vlaams-Brabant?
- Blijkbaar zijn er financiële middelen, die oorspronkelijk bij de regionale landschappen werden ingezet 
om bosacties te financieren, dit jaar onttrokken aan de werking van de regionale landschappen. Het 
betreft 24.000 euro per regionaal landschap of in totaal 120.000 euro. Deze middelen worden 
voorbehouden voor bosplantacties/bosuitbreidingen die via de bosgroepen moeten worden 
aangepakt.
Klopt deze informatie?
- Klopt het ook dat er een samenwerkingsakkoord bestaat tussen het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) en de bosgroepen Vlaams-Brabant om bosuitbreiding in de provincie te realiseren? Welke 
concrete acties worden er op korte termijn voorzien?
- Gemeenten die zelf aansturen op de realisatie van meer bos in hun gemeente; moeten zij hiervoor 
aankloppen bij de bosgroepen i.p.v. Regionale Landschappen? Zijn er voor zulke gemeenten extra 
kosten hieraan verbonden?
- Klopt het dat er onlangs een boscoördinator, werkzaam in Vlaams-Brabant, zijn ontslag heeft 
gegeven? Zo ja, is er al in een vervanging voorzien?

De heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
1. Deze informatie klopt niet. Dit jaar (2020) wordt – voor wat betreft de uitvoering van de 

Samenwerkingsovereenkomst ANB en provincie 2020–2024 – beschouwd als een overgangsjaar, 
waarin de financiële middelen nog 100 % toegewezen worden aan de regionale landschappen, 
voor de realisatie van niet-bosgebonden doelstellingen. Redenen daarvoor zijn:

a. Zorg voor continuïteit, aangezien de samenwerkingsovereenkomst pas eind 2019 op 
niveau Vlaanderen werd beslist, op 1 januari al in uitvoering ging, en pas in februari aan 
de provincie werd bezorgd,

b. Het nog niet beschikken over afspraken tot samenwerking (= 
basissamenwerkingsovereenkomst) tussen provincie en Bosgroep Vlaams-Brabant vzw. 
De gesprekken en onderhandelingen daartoe zijn lopende.

De realisatie van de bosgebonden doelstellingen worden in 2020 opgenomen door het provinciaal 
steunpunt bos (= provinciale werking, onderdeel van de dienst leefmilieu).

2. De deputatie besliste op 2020-03-26 tot het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 
ANB en provincie 2020–2024. Er is geen samenwerkingsovereenkomst tussen ANB en Bosgroep 
(NB: in Vlaams-Brabants is er intussen 1 vzw Bosgroep Vlaams-Brabant vzw). In die 
overeenkomst is er een luik bosuitbreiding voorzien. Het actieplan 2020 is nog in opmaak 
(aangezien de overeenkomst pas laat bezorgd is, recent beslist werd tot ondertekenen, en de 
indiendatum voor het actieplan op 1 mei 2020 ligt).

3. Cf. antwoorden 1 en 2. De realisatie van bosgebonden doelstellingen is geen thema voor de 
regionale landschappen. Dit thema wordt opgenomen door het provinciaal steunpunt bos (dienst 
leefmilieu).

4. Er is een bosconsulent van het provinciaal steunpunt bos (dienst leefmilieu) uit dienst gegaan op 1 
januari 2020. Zijn vervanger start de tweede helft van april.

mailto://gudrun.denhaen@vlaamsbrabant.be


Mevrouw Tie Roefs diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in betreffende de openingsuren 
van het Provinciaal Domein Kessel-Lo. Het Provinciaal Domein in Kessel-Lo blijft in deze beproevende 
Corona-tijden voor vele buurtbewoners een aangename plek om naar uit te wijken. Het domein speelt 
een grote rol in het psychosociaal welzijn van velen. Toch kan de provincie nog meer doen om 
tegemoet te komen aan de noden van de buurt. Kessel-Lo is immers dichtbevolkt, de buurt rond het 
domein is dat evenzeer. Soms kan je in het domein dan ook over koppen lopen. Jonge ouders met 
hun kindjes, lopers, oudere mensen en échte senioren die zich met hulp van een stok of rollator 
verplaatsen. 

Een veilig gesprek op afstand met een aantal gebruikers van deze ‘buurtnatuur’ leerde dat het zinvol 
zou zijn om het park in deze CORONA-tijd  al te openen bij zonsopgang en het pas weer te sluiten bij 
zonsondergang. Jonge ouders wiens kinderen voor dag en dauw wakker zijn, zouden dan in alle 
vroegte naar het park kunnen gaan. Wandelaars zouden ongemoeid later op de dag meer en rustiger 
de beschikbare open ruimte kunnen gebruiken.  Ik ben ervan overtuigd dat een langere 
openingstijd nog meer mensen gelukkig zou maken. 

Mijn vraag is dan ook of het provinciebestuur dit mogelijk kan maken? Kan ze met ingang van 22 april 
2020, de dag na de provincieraad, het provinciedomein van zonsopgang tot zonsondergang open 
stellen en dit zolang de lockdownmaatregelen aanhouden? 

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:Wij kunnen niet ingaan op de vraag om af te wijken van de 
huidige openingsuren gelet op analyse van onderstaande: 
analyse van de registraties van de bezoekersteller in de periode van 1 tot 14 april (groot stuk van de 
paasvakantie) leverde volgende verdeling van het aantal bezoekers:
-       7u: 1,5%
-       8u: 2,9%
-       9u: 4,6%
-       10u: 7,4%
-       11u: 5,9%
-       12u: 5,6%
-       13u: 6,5%
-       14u: 10,7%
-       15u: 11,6%
-       16u: 10,8%
-       17u: 11,2%
-       18u: 10,3%
-       19u: 6,5%
-       20u: 4,5%

Het loont dus niet de moeite om het domein vroeger te openen omdat er voor 10u slechts een klein 
percentage (9%) van de bezoekers gebruik van maakt.
 
Het domein telde de volgende aantal bezoekers: 
6 tot 14 april:
-       6/4: 100
-       7/4: 163
-       8/4: 791
-       9/4: 1.057
-       10/4: 879
-       11/4: 1.001
-       12/4: 918
-       13/4: 912
-       14/4: 696
 
Alles verloopt rustig op het domein en wanneer de bezoekers langs komen, houden die zich allemaal 
aan de opgelegde richtlijnen.

Bijkomende vraag van mevrouw Tie Roefs zondag 19 april 2020 in verband met de openingsuren 
van het Provinciaal Domein Kessel-Lo. Het verbaast me evenwel enigszins.



U verwijst immers naar % bezoekers tussen 7u ’s ochtends en 9u ’s ochtends. Maar dat is nu net de 
vraag: kan het park dan al open zijn voor bezoek?
De buurt is zeker vragende partij: vanaf 7u is ideaal voor de lopers en de mensen die voor de dagtaak 
een frisse wandeling willen doen. De buurt is alleen niet op de hoogte!
Is het daarom mogelijk de openingsuren bij de ingang van het provinciedomein van Kessel-Lo 
te corrigeren en aan te duiden dat het park al vanaf 7u toegankelijk is?
Nu staat er nog dat het park vanaf 9u ’s morgens open is (zie foto hier in bijlage). Als meer mensen op 
de hoogte zijn van het feit dat het al vanaf 7u toegankelijk is, zal het % ochtendlijke bezoekers 
ongetwijfeld stijgen en het bezoek en de soorten bezoekers nog billijker gespreid zijn over de loop van 
de dag. Dat is wat we graag willen.

Mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,
Antwoord bijkomende vraag:
De 3 poorten van het openbaar fietspad ‘Beemdenpad’ worden iedere dag geopend om 7u.
Deze poorten zijn gelegen aan de Beemdenstraat, de Holsbeeksesteenweg en de Vijverlaan.
Vervolgens, en onmiddellijk daarna, worden de overige 5 poorten van het domein geopend.
Ondanks het officiële openingsuur van 9 u is het domein in de praktijk dus al jaren geopend om 7uur.
Nagenoeg de ganse buurt weet dit en vroege vogels (hengelaar, joggers, wandelaars met hond) 
komen dan al gebruik maken van het domein.
Er zal worden bekeken om het officiële openingsuur aan te passen naar 7u en dan ook effectief aan te 
duiden. 

Mevrouw Tie Roefs diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in in verband met de maatregelen 
van de provincie Vlaams-Brabant om de CORONA-crisis in Vlaams-Brabant te bestrijden. Einde maart 
2020 werd het duidelijk dat het CORONA-virus keihard zou toeslaan, ook in onze provincie Vlaams-
Brabant. De internationale literatuur liet toen al verstaan hoe belangrijk het is om snel te achterhalen 
wie wél en wie niet besmet is. Ze onderstreepte dat dit ‘meten’ en ‘weten’ de effectiefste manier is om 
het Corona-virus te leren verstaan en te onderdrukken.
De onderdrukking van het Coronavirus blijft vandaag méér dan een uitdaging. Het blijft belangrijk om 
de ‘overdrachtsratio’ zo maximaal mogelijk te verkleinen. We moeten de varianten die het virus nu al 
heeft de wereld uit helpen, maar ook voorkomen dat het virus door overdracht de kans krijgt om verder 
te muteren. Die mutatie is volgens vakliteratuur écht geen sciencefiction. Sinds het virus in China de 
ronde begon te doen, zijn er volgens vakliteratuur al verschillende mutaties opgetreden. 



Wat kan en wil de provincie Vlaams-Brabant doen? Heeft het provinciaal bestuur al gepolst bij de 
Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en zorginstellingen of zelfs bij het nationale expertenpanel op welke 
wijze de provincie van betekenis kan zijn in de oorlog met het virus? 
Is het bijvoorbeeld een idee om te investeren, eventueel in samenwerking met Vlaams-Brabantse 
bedrijven, in snelle Corona-teskits? Kunnen hiervoor middelen gevonden worden in de begroting 
voor economie?
Is het een idee om, zoals vroeger met de mammobiels, middelen vrij te maken op de begroting van 
mobiliteit om te investeren in mobiele Corona-testlabo’s? 

De heer Nicolas Kuczynski diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in aangaande Covid-19 
testen. Welke zijn de stappen ondernomen geweest door de deputatie om voldoende Covid-19 testen 
te bekomen voor de rusthuizen in de provincie Vlaams-Brabant?
Kan de deputatie ons hierover de exacte gegevens komende van het Vlaams Gewest mededelen?
Hoeveel tests werden er ter beschikking gesteld in Vlaanderen en hoeveel werden er verdeeld in de 
provincie Vlaams Brabant?
Volgens welke verdeelsleutel werden deze tests verspreid tussen de rusthuizen in Vlaams-Brabant?
Desgevallend, werden deze tests bij voorrang uitgevoerd op de zorgverleners  of op de bewoners? 
Volgens welke criteria, mate?
Wanneer precies en hoeveel nieuwe tests zullen er verdeeld worden aan de rusthuizen en volgens 
welke verdeelsleutel?
Dit is een dringende zaak. Wij moeten de niet besmette bewoners en zorgverleners vrijwaren van 
besmetting en van de zware risico’s eraan verbonden voor hunzelf en hun familie. 

De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur,
Antwoord mondelinge vraag Tie Roefs en Nicolas Kuczynski:
Binnen het beheer van een crisis speelt de gouverneur altijd een rol . Bij een federale fase zijn wij 
vooral een schakel tussen het Federaal Coördinatiecomité en de besturen en andere spelers op lokaal 
niveau. Op provinciaal niveau coördineren wij ook initiatieven die uitgaan van de federale en de 
Vlaamse overheid. Het geheel aan initiatieven en maatregelen is te groot om op te sommen en de 
situatie evolueert dermate snel dat een antwoord vandaag binnen een paar dagen wellicht niet meer 
geldig is. Het provinciebestuur en de deputatie zijn weinig of niet betrokken bij het crisisbeheer, omdat 
zij niet meer bevoegd zijn – geen initiatieven meer mogen nemen – voor gezondheid of welzijn. Wat ik 
als gouverneur heb gemerkt is dat er vragen komen van het lokale niveau, die ik nu enkel kan 
doorspelen aan de Vlaamse overheid, maar waarvan ik denk dat, indien het provinciebestuur nog een 
bevoegdheid en dienst gezondheid zou hebben, er een sneller en adequater antwoord mogelijk zou 
zijn geweest.

Op de vragen over het ter beschikking stellen van testen aan de woonzorgcentra, kan ik zeggen dat 
alle provinciegouverneurs, uit Vlaanderen en uit Wallonië, dag na dag sterk hebben aangedrongen om 
te zorgen voor meer testen en voor meer persoonlijke beschermingsmiddelen voor de 
woonzorgcentra. Dit gebeurde zowel tijdens de videoconferenties met het Nationaal Crisiscentrum en 
het Federaal Coördinatiecomité, als tijdens rechtstreekse contacten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid.  De woonzorgcentra in Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid. Het resultaat van het vele aandringen is in eerste instantie geweest dat er voor 
de Woonzorgcentra in Vlaanderen 11.000 testen ter beschikking zijn gesteld. Ondertussen is 
aangekondigd dat alle personeel en bewoners van de Woonzorgcentra zouden worden getest. De 
verdeling van de eerste 11.000 testen gebeurde door het Agentschap Zorg en Gezondheid, op basis 
van de meldingen door de Woonzorgcentra zelf over het aantal bewoners met COVID-19. Die 
verdeling gebeurde niet op provinciale basis. Ik heb geen gegevens over het aantal testen dat aan 
rusthuizen in Vlaams-Brabant zijn toebedeeld. Alle overige vragen vallen ook onder de bevoegdheid 
van het Agentschap Zorg en Gezondheid en van minister Beke.

Op de vragen over het ontwikkelen van nieuwe middelen in het tegengaan van de verspreiding van 
het Corona-virus, zoals snelle testkits, wens ik te zeggen dat het niet zinvol lijkt om op streekniveau 
initiatieven te lanceren of te investeren.  De leiding daarvoor ligt bij de departementen en 
agentschappen voor Volksgezondheid. Onder hun coördinatie wordt er met bedrijven en 
wetenschappelijke instellingen gekeken wat nodig en haalbaar is. Verspreide initiatieven provincie per 
provincie zullen niet zorgen voor betere oplossingen. Verder is het zo dat een provinciebestuur niet 



meer mag tussenkomen op vlak van gezondheid of welzijn en dus geen mobiele labo’s zou mogen 
financieren, als die al tijdig operationeel zouden kunnen zijn.

Mevrouw Sarah Sneyers diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in betreffende de 
(grond)waterproblematiek. De waterproblematiek en meer specifiek de grondwaterproblematiek is in 
onze provincie een gekend probleem.
Ook nu weer verschenen er in de eerste week van april weer berichten in de pers dat het met de 
(grond)waterstand niet zo rooskleurig gesteld is en dat het op sommige meetlocaties, zoals 
bijvoorbeeld in Brussegem, bijzonder slecht gesteld is met het grondwaterpeil, het zit zelfs onder het 
laagste deciel. Nu al, terwijl het droge seizoen nog moet beginnen.
Welke maatregelen werden er getroffen sinds het voorjaar 2019? Wat waren daarvan de resultaten?
Is er overleg met andere betrokken besturen? Welke voorstellen komen er uit dat overleg? Ging ons 
provinciebestuur met deze voorstellen aan de slag?

De heer Bart Nevens, gedeputeerde,
De voorbije vier weken heeft het nauwelijks geregend in Vlaanderen. Dit heeft een directe invloed op 
de grondwaterpeilen en de debieten in de waterlopen. 
Maandelijks rapporteert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de kwantitatieve toestand van de 
watersystemen onder haar bevoegdheid: het freatisch grondwater en de onbevaarbare waterlopen 
van de eerste categorie. Met betrekking tot het freatisch grondwater besluit het rapport van april 2020:
“Met de neerslag is in de tweede helft van maart ook de verdere aanvulling van het grondwater 
gestopt. Vooral de hoge en zeer hoge grondwaterstanden die na de natte periode tot 12 maart werden 
waargenomen daalden weer tot normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, maar ook het 
aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden nam opnieuw wat toe. Momenteel zijn de 
grondwaterstanden op 15,5% van de locaties hoog of zeer hoog, op 39% van de locaties normaal en 
op 45,5% van de locaties laag of zeer laag voor de tijd van het jaar. De algemene toestand blijft 
momenteel wel wat beter dan begin april 2019.” (bron: VMM, Toestand van het watersysteem, april 
2020).
Binnen de Vlaamse Overheid zijn er tal van initiatieven opgestart om te komen tot een adequate 
aanpak van droogte en waterschaarste. Zo loopt er een studie rond een afwegingskader voor prioritair 
watergebruik tijdens waterschaarste, werden er werkwinkels opgestart om via cocreatie te komen tot 
gedragen maatregelen tegen waterschaarste en droogte, wordt er een studie opgestart om een 
droogtestresstest uit te voeren, wordt er actief gewerkt binnen de projectgroepen rond waterschaarste 
en droogte van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, wordt er gekeken naar de 
ecologische kwestbaarheid van waterlopen bij droogte, enzovoort. Dit alles om te komen tot een 
waterschaarste- en droogterisicobeheerplan als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-
2027. Het artikel “Voorbereiding droogteaanpak gaat door” uit de nieuwsbrief van de VMM van april 
2020 lijst alle acties op.
Bij dit alles neemt de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, als beheerder van de 
onbevaarbare waterlopen van tweede categorie en in samenspraak met de andere provincies en 
waterbeheerders, een actieve rol op zich en wordt alles van nabij opgevolgd.
Daarnaast werkt de dienst waterlopen aan het uitbreiden en vernieuwen van het limnigrafisch meetnet 
in de provincie. Die inspanningen geven een breed inzicht in de waterstanden in de waterlopen, zowel 
bij droogte (laag peil) als bij wateroverlast (hoog peil en overstromingen).
In de provincie gaan we bij de behandeling van dossiers rond omgevingsvergunningen niet alleen 
verder dan de andere provincies bij het uitvoeren van de watertoets, maar legt de deputatie bij haar 
beslissingen rond omgevingsvergunningsdossiers steevast de focus op het hergebruik van water, op 
minimaal verharden, op ontharden en op andere maatregelen die het watersysteem in balans houden.
Eveneens met betrekking tot ontharden en het maximaal behouden van de infiltratiemogelijkheden, is 
de provincie gestart met de infosessies “Verruil het grijs in je tuin voor groen en blauw” waar de 
Vlaams-Brabanders wordt aangeleerd hoe ze hun tuin klimaatbestendig kunnen maken. Meer 
specifiek voor de ondernemingen in Vlaams-Brabant spant de provincie zich in om via het Milieu-
infopunt voor de KMO (miK) bedrijven te sensibiliseren minder te verharden en meer te ontharden en 
in te groenen. 



Mevrouw Sarah Sneyers diende op 14 april 2020 een mondelinge vraag in betreffende ruling 
fractievoorzittersonkostenvergoeding: Deze vraag stel ik omdat er geen bureauvergaderingen meer 
doorgingen waar ik naar een stand van zaken in dit dossier kon vragen.
Sinds 2019 wordt de vergoeding in kwestie niet meer bruto uitgekeerd maar gaan er belastingen af.
De vraag naar een oplossing voor dit probleem werd voorgelegd aan het bureau in november. Daar 
werd toen besloten dat de administratie dit verder zou opvolgen en zou uitkijken naar de 
mogelijkheden voor een ruling (zoals dit ook gebeurt voor de parlementsleden).
Het bureau van december was wat kort dag om hierover al meer nieuws te hebben.
Tijdens het bureau van februari werd er over dit onderwerp niets gezegd en sindsdien zijn er geen 
bureauvergaderingen meer geweest.
Daarom dus de vraag: heeft de administratie stappen gezet om een ruling over de 
onkostenvergoedingen van de fractievoorzitters te bekomen? Zo ja, wat was het resultaat? Zo neen, 
waarom niet, dit was nochtans afgesproken in het bureau van november?

Mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde,
De vraag werd, in samenspraak met de deputatie, overgemaakt aan de VVP (R. Vanloock) die 
hiermee verder aan de slag gaat en dit voor alle provincies. Er zal hierover ook nog overleg 
plaatsvinden in het bureau van de VVP.

Raadsvoorstellen
Bespreking voorstel nr. 18.
OKAN in actie: taalstimulerende kennismakingssessies rond vrije tijd voor de leerlingen van de 
onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en 
wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 10 maart 2020 behandeld in de raadscommissie ruimte. 

Vlaams belang - fractie:
De 3 OKAN-scholen van Leuven, namelijk het Sint-Albertuscollege in Haasrode, het Heilig 
Hartinstituut in Kessel-Lo en de Middenschool Ter Beuke in Kessel-Lo, kunnen reeds gebruik maken 
van een aanbod rond vrije tijd voor OKAN-leerlingen van de jeugddienst van Stad Leuven: op 
woensdag- en donderdagnamiddag worden er activiteiten voorzien tijdens de schooluren waarbij de 
OKAN-leerlingen kennismaken met organisaties uit de buurt.
 
Voor 8 scholen buiten Leuven zal dit nu door de provincie worden gedaan conform dit voorstel.
Op welke wijze is er nagegaan dat de betreffende steden en gemeenten dit niet zelf kunnen 
organiseren? Wat zijn de criteria die de deputatie hanteert om dergelijke nuttige initiatieven voor de 
ene gemeente wel en voor een andere niet te doen? 

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Vanuit het OKAN-netwerk, waarin alle 11 OKAN-scholen van Vlaams-Brabant aanwezig zijn, kwam de 
vraag naar taalstimulerende initiatieven rond vrije tijd voor OKAN-leerlingen. Deze vraag kwam echter 
niet rechtstreeks vanuit de scholen in Leuven, aangezien zij hiervoor al beroep kunnen doen op de 
OKAN-werking vanuit de jeugddienst van Stad Leuven. Stad Leuven staat immers reeds heel wat 
verder in het nemen van allerlei initiatieven voor anderstaligen dan andere gemeentes met OKAN-
scholen en kan hiervoor de nodige middelen en personeelstijd vrijmaken. Aangezien we reeds in 
Vilvoorde, Zaventem en Diest een gelijkaardig proefproject lieten doorgaan in samenwerking met de 
betrokken gemeentes, bleek al snel dat het opzetten van zo’n werking heel wat personeelstijd vergt. 
We willen met deze overheidsopdracht het mogelijk maken dat elke OKAN-school, ongeacht zijn 
ligging, met dergelijk aanbod kan starten en we zullen hierbij de gemeentes optimaal betrekken zodat 
het project na afloop van de opdracht zeker kan verdergezet worden door de gemeentes zelf. Aan 
iedere OKAN-school werd gevraagd of zij momenteel reeds rond ‘OKAN en vrije tijd’ werken en of zij 
graag van ons aanbod gebruik willen maken. De weerslag van die bevraging - waaruit blijkt dat er hier 
en daar enkele initiatieven genomen worden, maar niets structureels zoals in Leuven - is terug te 
vinden in het bestek onder Technische bepalingen, 2. Projectbeschrijving, 2.2 Doelgroep, Relevante 
info, p. 24. De drie Leuvense scholen gaven zelf aan geen gebruik te willen maken van ons aanbod. 



Mevrouw Tie Roefs:
We juichen initiatieven voor de Vlaams-Brabantse OKAN-klassen toe. Toch stel ik me de volgende 
vragen:

• Zijn de Leuvense scholen op de hoogte dat zij in dit project worden uitgesloten? Is de 
beslissing om enkel activiteiten van de OKAN-scholen buiten Leuven op te nemen in overleg 
met de Leuvense scholen gebeurd? 

• Wat als Sint-Albertuscollege in Haasrode, het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo en de 
Middenschool Ter Beuke in Kessel-Lo willen innoveren in verband met OKAN, nieuwe paden 
willen ontwikkelen en/of verdiepen rond vrije tijd of bijvoorbeeld, rond digitalisering en 
anderstalige nieuwkomers? Blijft er dan budgettaire ruimte in de begroting 2020-2025 om 
deze projecten te ondersteunen? Of gaan alle centen aan de neus van de Leuvense scholen 
voorbij?

• Kunnen de Vlaams-Brabantse scholen zelf ook contractant zijn? Kunnen zij inschrijven op de 
aanbesteding van de provincie Vlaams-Brabant? Of wordt er sowieso een ‘derde partij’ 
ingeschakeld? 

• Hoe wordt de jarenlange ervaring van de Leuvense scholen op vlak van OKAN en op vlak van 
OKAN en vrije tijd gevaloriseerd in het Vlaams-Brabantse project?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
• Voor het opstellen van de prijsvraag werden alle OKAN-scholen gevraagd of ze dit aanbod in 

hun school wilden laten doorgaan. Het aanbod is dus zeker ook bekend gemaakt bij de 
Leuvense scholen en zij hebben zelf aangegeven al gebruik te maken van het aanbod van 
Stad Leuven en niet op ons aanbod te willen ingaan. 

• Indien deze Leuvense scholen initiatieven willen opzetten rond taalstimulering van 
anderstalige nieuwkomers is er zeker nog budgettaire ruimte om deze projecten te 
ondersteunen. Voorts kunnen zij, net zoals iedereen, ook beroep doen op ons 
subsidiereglement voor taalstimulerende projecten waarbij ze tot 15.000 euro projectkosten 
kunnen laten subsidiëren.

• Elke inschrijver die aan volgende selectiecriteria voldoet komt in aanmerking om in te dienen: 
de inschrijver heeft ervaring met gelijkaardige projecten voor deze doelgroep, ervaring in de 
samenwerking met scholen en gemeentes en is vertrouwd met het geven van vormingen rond 
taalstimulering. Als scholen aan deze criteria kunnen voldoen, blijft het ons inziens voor 
scholen echter zeer moeilijk zo’n tijdsintensieve opdracht zelf mogelijk te maken. Het is 
precies daarom dat we een derde partij willen inschakelen.

• Door de samenkomsten van de scholen in het OKAN-netwerk worden er meermaals per jaar 
ervaringen uitgewisseld. Ook de Leuvense scholen delen hun ervaring tijdens deze 
netwerkmomenten. Net zoals de verwachtingen van de opdracht OKAN in actie in 
samenspraak met de scholen werden opgesteld, zullen we het verloop van deze opdracht 
meermaals bespreken tijdens onze bijeenkomsten en dus ook de jarenlange ervaring van de 
Leuvense scholen hierbij in acht nemen. Verder werden er ook reeds contacten gelegd met 
Bruno Magnus van de jeugddienst van Leuven, die reeds zeer nuttige tips bezorgde in 
verband met de opdracht en ook aangaf zeker steeds mee te willen nadenken tijdens het 
verloop van de opdracht, zodat er een kruisbestuiving ontstaat tussen de ervaring vanuit 
Leuven en de ervaringen van de provincie en de gekozen organisatie. 

Stemming voorstel nr. 18
Voorstel nr. 18 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 33 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 
Toelichting onthouding UF-fractie: Andere talen woorden nooit gestimuleerd in Vlaams-Brabant.

Bespreking voorstel nr. 19.
Vlabinvest APB: aanpassing Provinciaal reglement betreffende de werking en het beheer van het 
Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant – Vlabinvest APB.
Dit voorstel werd op 10 maart 2020 behandeld in de raadscommissie ruimte. 



Mevrouw Luka Augustijns:
• In het aangepaste reglement staat de vereiste ingeschreven dat huurders na 1 jaar het A1 

niveau Nederlands behalen. Vindt de deputatie dit een verantwoorde maatregel? Hoe en door 
wie wordt die talenkennis dan gecontroleerd?

• Zal de provincie dan ook een financiële inspanning leveren om in meer lessen Nederlands te 
voorzien voor die leeftijdsgroepen?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
• Het niet beschikken over een basiskennis van het Nederlands kan problemen geven op het 

vlak van leefbaarheid en veiligheid in woonprojecten, die te wijten zijn aan de gebrekkige 
communicatie tussen huurders en de verhuurder en tussen de huurders onderling. De 
taalkennisvereiste belemmert de toegang tot een Vlabinvest-huurwoning niet omdat de 
taalkennisvoorwaarde niet is opgenomen als inschrijvingsvoorwaarde. De Vlabinvest-huurder 
beschikt over een termijn van één jaar om te beschikken over een basistaalvaardigheid van 
het Nederlands die overeenstemt met niveau A1 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. 
Het niveau A1 is ‘het laagste niveau van generatief taalgebruik, het punt waarop leerders op 
een eenvoudige manier interactief kunnen zijn, eenvoudige vragen kunnen stellen en 
beantwoorden over zichzelf, over waar ze wonen, over wie ze kennen en over dingen die ze 
hebben, eenvoudige uitspraken kunnen doen en beantwoorden op het gebied van primaire 
behoeften of over zeer vertrouwde onderwerpen, en niet meer uitsluitend vertrouwen op een 
zeer beperkt, lexicaal geordend repertoire van situatiegebonden frasen’ (Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, 3.6).

De initiatiefnemer (meestal een sociale huisvestingsmaatschappij) treedt op als verhuurder en 
staat in voor het controleren van de taalkennisvereiste. De initiatiefnemer zal de Vlabinvest-
huurder bij inschrijving uitdrukkelijk op de hoogte brengen van deze verplichting, zodat de 
huurder zich kan voorbereiden. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn op basis van artikel 
30bis van het Kaderbesluit Sociale Huur bevoegd om vast te stellen dat een huurder ‘manifest 
beschikt over de basistaalkennisvaardigheid Nederlands’. De basistaalkennis Nederlands kan 
bijvoorbeeld ook worden aangetoond met een diploma van een onderwijsinstelling waarin 
Nederlands de onderwijstaal is of door een attest uitgereikt door de organisaties die belast zijn 
met de uitvoering van het Vlaamse integratie en inburgeringsbeleid.

De taalkennisvereiste voor Vlabinvest-huurwoningen is gebaseerd op de taalkennisvereiste 
die ook geldt voor sociale verhuringen (Kaderbesluit Sociale Huur). Het Grondwettelijk Hof 
oordeelde in een arrest van 17 oktober 2019 dat de taalkennisvereiste die geldt voor sociale 
verhuringen geen schending van het grondrecht op wonen inhoudt. 

• De taalkennisvereiste voor Vlabinvest-huurwoningen is gebaseerd op de taalkennisvereiste 
die ook geldt voor sociale verhuringen en is dus zodoende geen nieuw element. Zoals u weet 
zetten we vanuit onze samenwerking met de lokale besturen en VZW De Rand in op het 
faciliteren en promoten van lessen Nederlands.

Stemming voorstel nr. 19
Voorstel nr. 19 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 28 stemmen voor, 6 tegenstemmen 
en 1 onthouding, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
 
Toelichting tegenstem UF-fractie: Definitieve toewijzing van woningen op basis van kennis van het 
Nederlands is discriminerend.

Bespreking voorstel nr. 20.
SPEK Londerzeel - ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch knooppunt 
Londerzeel - deelplan Eeckhout' - voorlopige vaststelling.
Dit voorstel werd op 10 maart 2020 behandeld in de raadscommissie ruimte. 



Mevrouw Leen Van Aken:
• Voor de ontsluiting van dit terrein wordt gesproken van het belang van de ontwikkeling van 

knooppunt Londerzeel Noord. Dit staat niet in de planning van Agentschap Wegen en 
Verkeer. Alle verkeer wordt nog steeds ontsloten richting Kerkhofstraat, de belasting op 
Eeckoudt en Pilatusveld is zwaar. 
Waarom wordt er geen rekening gehouden met het doortrekken van de Ventweg richting 
Mechelsestraat? Dit is voor de ontsluiting van het terrein duidelijk beter. Het zal ook de 
bestaande meubelwinkel met parking betrekken bij het gegeven van de handel in 'grote 
elementen'. De mobiliteitsstudie en andere studies dateren van 2013.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Voor de ontsluiting van het terrein Eeckhout is niet het op- en afrittencomplex Londerzeel-Noord, maar 
het op- en afrittencomplex Londerzeel-Zuid relevant. De uitvoering hiervan is door het Agentschap 
Wegen en Verkeer gepland in 2021-2022. Al het gemotoriseerd verkeer wordt ontsloten naar de A12, 
via de ventweg en de (nieuwe aansluiting van de) Kerkhofstraat. Er is geen bijkomende belasting van 
Eeckhout of Pilatusveld door auto's en vrachtwagens van en naar het nieuwe bedrijventerrein. Dit kan 
alleen maar met zekerheid gesteld worden, doordat het plan ervan uit gaat dat de ventweg niet wordt 
doorgetrokken naar de Mechelsestraat. Er zijn momenteel geen mobiliteitsstudies beschikbaar met 
een doorgetrokken ventweg en dus niet met een ontsluiting voor auto's en vrachtwagens via de 
Mechelsestraat. De stelling dat dit voor de ontsluiting van het terrein duidelijk beter is, kan daarom op 
dit moment niet worden onderbouwd met onderzoeksresultaten.

Dit betekent echter niet dat geen rekening wordt gehouden met het doortrekken van de ventweg. Het 
voorgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan verhindert dit niet. In het overleg met het gemeentebestuur 
komt zowel een aansluiting in het verlengde van de bestaande ventweg aan de orde, als een 
aansluiting ter hoogte van het onbebouwde perceel naast nummer 173. De bestaande meubelwinkel 
'Moens' wordt door de POM betrokken in de ontwikkeling van het bedrijventerrein, niet alleen omdat zij 
eigenaar zijn van een perceel in het plangebied, maar ook in verband met de ontsluiting in noordelijke 
richting. Het milieueffectrapport is van 2013. Het aanvullende mobiliteitsonderzoek is van 2017.

• Waar is de evaluatie van de kennisgeving aan de omwonenden? De vragen en bedenkingen 
werden die avond toch genoteerd?
Alle documenten en studies dateren van 2013 en 2018.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Er is een verslag gemaakt van de informatieavond. De resultaten werden besproken door provincie, 
gemeente, POM en Groep Bouwen. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens het verdere verloop 
van het planningsproces.

• In de bestemming wordt nog steeds melding gemaakt van 'distributie en overslag'. Het 
bestaande bedrijventerrein bestaat uit 70% bedrijven die distributie, opslag en overslag doen. 
Dit brengt langs een oververzadigde A12 (Londerzeel werd tot voor kort elke ochtend vermeld 
in de filereeks tussen Antwerpen en Brussel) enorm veel extra zwaar verkeer op spitsuren.
Ook de Procoro vraagt in het verslag van 2018 om "geen grootschalige logistieke activiteiten 
toe te laten, maar dat de voorschriften niet helemaal sluitend zijn, aangezien op- en overslag, 
voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie toegelaten hoofdactiviteiten zijn." Dit is niet 
aangepast.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Het bedrijventerrein Eeckhout is niet specifiek gericht op de sector logistiek en distributie. De omvang 
en de vorm van het terrein maken het hiervoor minder geschikt. Er wordt een gemengde ontwikkeling 
vooropgesteld, met een menging van verschillende soorten bedrijfsactiviteiten. De omvang van de 
bedrijven zal ook een mix zijn van klein en middelgroot. Het volledig uitsluiten van logistiek en 
distributie wordt niet wenselijk geacht. Ook voor kleinschalige of ondergeschikte logistieke activiteiten 
moet ruimte zijn. Met dit voorstel wil het provinciebestuur eveneens sturing geven aan de 
ruimtebehoefte binnen de sector logistiek en distributie.



Stemming voorstel nr. 20.
Voorstel nr. 20 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 30 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
Toelichting onthouding Groen-fractie: Het bedrijventerrein is regionaal. Toch is 'overslag en distributie' 
nog in de mogelijkheden van bestemming. Ook gezien het niet doortrekken van de Ventweg richting 
Mechelsestraat en nog meer belasten van de Kerkhofstraat.

Bespreking voorstel nr. 21.
Herinrichting speellandschap grote speeltuin Kessel-Lo - goedkeuring definitief ontwerp.
Dit voorstel werd op 5 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Vlaams Belang-fractie:
• Fijn dat hier de klemtoon op duurzaam ligt. Welke garantievoorwaarden worden er bedongen? 
• Hoe wordt het onderhoud georganiseerd? Is er een onderhoudsovereenkomst? Zo ja, met 

wie? 

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
• In het bestek is alles op die manier omschreven en in de uitvoeringsfase moeten technische 

fiches en attesten worden voorgelegd voor de uitvoering.
• De groendienst van het Provinciedomein Kessel-Lo zal dit zelf uitvoeren.

Mevrouw Tie Roefs:
• Welke andere studiebureaus waren kandidaat om het plan mee uit te werken?
• In de nota aan de provincieraad is sprake van 550.513,81 euro voor de realisatie van de 

speeltuin, in de bijlage wordt bovendien 50.610 euro voorzien voor ‘allerhande kosten’. Wat 
houden die kosten in? Opgeteld komt de raming in de bijlagen uit boven het voorziene krediet 
van 603.323,31 euro. Hoe zal men dit rijmen?

• Versta ik het goed dat er bij de realisatie van de speeltuin enkel gebruik zal gemaakt worden 
van ‘natuurlijke materialen’?

• Is het mogelijk om een 3D-ontwerp te bezorgen van de speeltuin?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
• Er werd aan 6 studiebureau’s  prijs gevraagd: team van Meer, Bureau voor vrije ruimte, 

BUUR, Lama, plant- en houtgoed en Fris in ’t landschap. Alleen Fris in ’t landschap heeft een 
offerte ingediend.

• ‘de allerhande kosten’ staan onder de verplichte opties. Binnen de wetgeving 
overheidsopdrachten kan er prijs gevraagd worden voor enkele opties. Als ze verplicht zijn is 
de aannemer verplicht er prijs voor te geven maar kan het bestuur al dan niet beslissen om ze 
te gunnen. Op pagina 10 van hetzelfde document staat gedetailleerd waarover dit gaat. Het 
gaat over een hangbrug en een handpomp. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in deze 
fase alleen het speellandschap aan te leggen. Om het geheel attractiever te maken zou er 
meteen een hangbrug kunnen toegevoegd worden en een handpomp om op de kleiheuvel te 
spelen. Als de offertes gunstig zijn en er is binnen het budget nog ruimte kan er één of beide 
opties gegund worden. 

• Voor de aanleg van het speellandschap worden inderdaad voornamelijk natuurlijke materialen 
gebruikt, voor sommige infrastructuuronderdelen zal wel beton of metaal nodig zijn, maar dit 
wordt beperkt en de uiteindelijk zichtbare onderdelen zijn natuurlijke materialen.

• Er is geen 3D-weergave van het speellandschap, de plannen, snedes en aanzichten geven 
het ontwerp duidelijk weer.



Repliek mevrouw Tie Roefs:
Is het mogelijk om aan het studiebureau ook een 3D-tekening te vragen? Dat zegt toch veel meer dan 
plattegronden. Het is tegenwoordig toch ook gebruikelijk dat zo’n 3D-tekening wordt toegevoegd aan 
bouwplannen?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op repliek:
Aangezien het voornamelijk landschappelijke wijzigingen betreft heeft het studiebureau geen 3D-
tekening gemaakt. Dergelijke schetsen werden ook niet verplicht toe te voegen bij ingave offerte.
Er zijn wel enkele referentiebeelden doorgestuurd van een eerder project waar ze een speellandschap 
hebben gerealiseerd. Dit zijn dus referentiebeelden en geen exacte weergave hoe het in het 
Provinciedomein te Kessel-Lo zal worden uitgevoerd. Ze verduidelijken de bedoeling van de aanleg 
van het speellandschap.

 



 

Stemming voorstel nr. 21
Voorstel nr. 21 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 35 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Bespreking voorstel nr. 22.
Nieuwbouw de Badmeester Halve Maan Diest - goedkeuring definitief ontwerp.
Dit voorstel werd op 5 maart 2020 behandeld door de deputatie.

De heer Diederik Dunon:
De voorziene bouwtermijn bedraagt 220 werkdagen of een equivalent van ongeveer 44 weken.
De bouwwerken zouden aanvangen in november 2020 en worden opgeleverd in januari 2022. Dit zijn
nagenoeg 14 werkmaanden of ongeveer 60 weken (300 werkdagen).

• Zijn de mogelijke werkdagen dan meegeteld in die periode? Hoe moet ik de periode van 
opstart tot oplevering juist bekijken?

• Is het bouwwerk wel degelijk realiseerbaar in die 220 werkdagen (buiten weerverlet) zoals 
vermeld in het bestek?

• Hoe bindend zijn die vooropgestelde werkdagen (buiten het weerverlet)?
• Wat is de grondoppervlakte en het volume van het bouwwerk uitgedrukt in aantal m² en m³ en 

(aantal) bouwlagen?
• Er werd een prijsherziening opgenomen. Graag een woordje uitleg. Wanneer is deze 

herziening van toepassing? Welke consequenties kunnen hieraan verbonden zijn?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Tussen 01/11/20 ten 01/01/22 zitten – rekening houdend met wettelijke feestdagen en bouwverlof - 
ongeveer 250 werkdagen: de opgegeven periode (‘aanvang november 2020 – oplevering januari 
2022’) is eerder richting gevend maar houdt alvast rekening met 30 dagen weerverlet.



De werken kunnen uitgevoerd worden op 220 dagen, deze uitvoeringstermijn is contractueel bepaald 
in het bestek en is bindend.
De grondoppervlakte van de nieuwbouw bedraagt ongeveer 240m², het volume ongeveer 950m³. Het 
gebouw heeft één bouwlaag.
De prijsherziening is een verplichting binnen de Wet op de Overheidsopdrachten en voorziet een 
formule waarbij de schommelingen in lonen, sociale lasten en prijzen van materialen, grondstoffen en 
producten tussen de datum van de offerte en de uiteindelijke uitvoering van de opdracht opgevangen 
worden: deze herziening kan zowel positief als negatief zijn.

Mevrouw Hilde Kaspers:
Aangezien het hier een nieuwbouw betreft en we zowel op korte, middellange en lange termijn zullen 
rekening houden met virale besmetting, is het niet aangewezen om ontwerpplannen in het corona- en 
postcoronatijdperk, maximaal in te richten i.f.v. sanitaire voorzorgsmaatregelen en voorzieningen 
(automatische deuren, automatische kranen, etc.)? Deze overweging geldt bij uitbreiding voor alle 
toekomstige (provinciale) nieuwbouwprojecten.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Gezien het een mededingingsprocedure met onderhandelingsprocedure betreft kan dit tijdens de 
onderhandeling bekeken worden. 

Vlaams Belang-fractie:
Op welke wijze werd of wordt er in het ontwerp van de nieuwe “Badmeester” rekening gehouden met 
de lopende studie i.v.m. de bouw van een nieuw overdekt zwembad op het terrein van het provinciaal 
domein? Wordt er een geïntegreerde functionaliteit nagestreefd? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet en 
riskeert men geen dubbele kost?
Welke consequenties heeft deze nieuwbouw op de lopende en nieuwe concessies ? 

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Er is momenteel een studie lopende m.b.t. de bouw van een zwembad op de terreinen van de Halve 
Maan Diest. Deze studie zit nog in de effectieve studiefase en kent dus momenteel nog geen enkele 
beslissing. Het gebouw is verouderd, de huidige concessie loopt tot nog tot in 2024. Er gebeurde 
reeds een overleg met de concessionaris bij de opmaak van de plannen. De concessionaris zal bij de 
uitvoering van de werken zo veel mogelijk betrokken worden. De werken aan de Badmeester betreffen 
werken aan de verbruiksruimte en aan de toiletten. Het gebouw m.b.t. de selfservice werd  recentelijk 
vernieuwd en maakt 1 geheel met het gebouw de Badmeester en de hieraan gerelateerde werken. 

Repliek Vlaams Belang-fractie:
Daar de concessie nog loopt tot in 2024 zal er een groot financieel verlies zijn voor de 
concessiehouder. Werd er een financiële regeling met de concessiehouder getroffen? Hier is niets van 
op de raad geweest.
Het ware toch veel rationeler om eerst de resultaten van de zwembadinplanting af te wachten en dan 
alles in 2024 bij het einde van de concessie uit te voeren.
De nieuwbouw nu laten uitvoeren lijkt ons economisch geen goed idee.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op repliek:
Rekening houdend met de studie die momenteel lopende is, zal er samen met de concessionaris 
bekeken worden wat de gevolgen zijn voor de huidige concessie.

Stemming voorstel nr. 22
Voorstel nr. 22 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 



Toelichting onthouding Vlaams Belang-fractie:  De resultaten van de studie voor de bouw van een 
overdekt zwembad afwachten om een gecombineerde oplossing uit te werken zou veel economischer 
zijn geweest. Bovendien kon de aanvang van de bouw dan samenvallen met het einde van de 
concessie in 2024. Jammer, de provincie (lees belastingbetaler) zal met deze beslissing nu 
waarschijnlijk 2 keer mogen betalen.

Bespreking voorstel nr. 23.
Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van het privaatrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap vzw 'de Rand'.
Dit voorstel werd op 5 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Vlaams Belang-fractie:
Ik weet niet hoe men hierover een “geheime stemming” gaat organiseren. Ik stel voor om over de 2 
kandidaten afzonderlijk te mogen/kunnen stemmen. 

Antwoord:
De stemming zal geheim afgehandeld worden. Er worden 2 afzonderlijke stemmingen voorzien voor 
dit voorstel.

Stemming voorstel nr. 23.
Artikel 1 van voorstel nr. 23 wordt bij geheime stemming aangenomen met 28 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 7 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 
Artikel 2 van voorstel nr. 23 wordt bij geheime stemming aangenomen met 25 stemmen voor, 3 
tegenstemmen en 7 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
Artikel 3 van voorstel nr. 23 wordt bij geheime stemming aangenomen met 26 stemmen voor, 2 
tegenstemmen en 7 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 
Toelichting onthouding Groen-fractie: Onze fractie onthoudt zich omdat er geen algemene oproep tot 
kandidatuurstelling naar alle provincieraadsleden is uitgegaan. Dit ging immers om een benoeming 
van een 'politicus' in het bestuursorgaan, en in die zin had de positie moeten opengesteld worden voor 
alle provincieraadsleden. 

Bespreking voorstel nr. 24.
Voorstel tot beslissing fietsbeleid provinciaal domein Kessel-Lo.
Dit voorstel werd op 12 maart 2020  ingediend door mevrouw Luka Augustijns, namens de Groen-
fractie.

De heer Diederik Dunon:
• Is er reeds enige concrete planning opgemaakt voor de doortrekking naar de Vijverstraat?
• Is de doortrekking voorzien via reeds bestaande wegen?
• Waarom pas over twee jaar?
• Is dit voorstel reeds gebudgetteerd?

Antwoord mevrouw Luka Augustijns, Groen-fractie:
De plannen voor het fietspad kunnen zo snel mogelijk worden geconcretiseerd als de raad hierachter 
staat. Het pad kan deels langs bestaande wegen worden getrokken en ook langs oude paden, 
waardoor er voldoende ruimte is. Het is wel de bedoeling dat er ook met het fietspad nog voldoende 



ruimte voor wandelaars is. Het fietspad kan aantakken op fietssnelwegen, we hopen dit dan ook daar 
te begroten.

Vlaams Belang-fractie:
• De timing is niet duidelijk. Waarom wacht de deputatie nog 2 jaar om de Vijverlaan aan te 

leggen? Op welke datum zal er nu mogen gefietst worden in het domein?

Antwoord mevrouw Luka Augustijns, Groen-fractie:
Indien de raad zich akkoord verklaart kan het zo snel mogelijk worden toegestaan in het park te 
fietsen, daarvoor zal er eerst nog een communicatie moeten plaatsvinden net als het plaatsen van 
enkele infoborden. Als de raad erachter staat om het huidige fietspad door te trekken naar de 
Vijverlaan, kan ook dit worden beslist en kunnen de werken hiervoor zo spoedig mogelijk beginnen.

Repliek Vlaams Belang-fractie:
We hadden graag het standpunt van de deputatie hierin gekend.

Stemming voorstel nr. 24.
Voorstel nr. 24 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 13 stemmen voor, 20 tegenstemmen en 
2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
 
Toelichting onthouding Vlaams Belang-fractie: Spijtig dat we het standpunt van de deputatie (timing en 
realisaties) niet tijdig hebben kunnen vernemen.

Bespreking voorstel nr. 25.
Raamovereenkomst voor de huur van ademluchttoestellen met bijhorende composiet 
ademluchtflessen voor het PIVO-opleidingscentrum voor de brandweer. Goedkeuring van het bestek, 
de voorwaarden en de wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 12 maart 2020 behandeld door de deputatie.

De heer Diederik Dunon:
• De kwalitatieve kenmerken waaraan moet worden voldaan, worden zeer specifiek genoemd. 

Toch wordt aan het kwalitatieve element het minste gewicht gegeven bij de gunningscriteria. 
Graag hieromtrent een woordje uitleg.

• Over hoeveel ademluchttoestellen gaat het?

Antwoord de heer Tom Dehaene, gedeputeerde,:
• De kwalitatieve kenmerken waaraan de producten dienen te voldoen zijn zeer specifiek 

aangezien dit noodzakelijk is voor de warme opleidingen georganiseerd door het Pivo. Deze 
kwalitatieve kenmerken zijn de technische bepalingen en dus de minimum eisen van het 
bestek. 
Het gunningscriterium kwaliteit zal beoordeeld worden aan de hand van de kwalitatieve en 
technische kenmerken van de uitrusting en de technische bekwaamheid inzake het 
onderhoud en de reiniging.

• Het gaat om 2600 toestellen en 120 transporten per jaar.

Stemming voorstel nr. 25.
Voorstel nr. 25 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 35 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.



Bespreking voorstel nr. 26.
Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen, CNG, elektriciteit via oplaadpunt, door middel 
van multimerkenkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 12 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Stemming voorstel nr. 26
Voorstel nr. 26 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 35 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Bespreking voorstel nr. 27.
Onderhoud van de HVAC installaties in het PIVO.
Dit voorstel werd op 12 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Stemming voorstel nr. 27
Voorstel nr. 27 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 35 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Bespreking voorstel nr. 28.
Aanpassing reglementen van orde provinciedomeinen Vlaams-Brabant - seizoen 2020.
Dit voorstel werd op 12 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Mevrouw Linda Van den Eede:
1) Pictogrammen

Is het laatste figuurtje bij de pictogrammen (wat toegelaten is) niet in tegenspraak met de 
uitleg dat de zwemkledij a) aansluitend en b) in zwembadstof moet zijn?

2) Reglementen
a) Moet er in het beslissend gedeelte niet staan dat de PR die reglementen goedkeurt 

i.p.v. aanvaarden?
b) Art. 4.4: Aangezien in voorstel 29 (tarieven) de split tussen jongere en volwassene 

wordt gelegd op 13 jaar; waarom wordt hier niet gewerkt met bezoekers jonger dan 13 
jaar i.p.v. 12 jaar?

c) Art 15.2 : Bezoekers tot en met 12 jaar ….vervangen door bezoekers jonger dan 13 jaar 
… (zie opmerking b)

d) Art. 16.4 Gebruikers tot en met 12 jaar … vervangen door zwemmers jonger dan 13 jaar 
….

e) Enkele tekstuele aanpassingen:
• Art 3, 4° : … die het provinciedomein betreedt en gebruikt maakt …
• Art.8.2: de provinciepersoneel … vervangen door het provinciepersoneel …
• Art. 8.3 : Hinderlijk geparkeerde wagens … vervangen door Hinderlijk geparkeerde 

voertuigen, zoals elders in het reglement.
• Art 8.4: Is het voor de leesbaarheid niet wenselijk om de 2° zin van art.8.3 te 

verplaatsen naar 8.4 en daar de 2 zinnen te verwerken in één leesbare zin ?
• Art 15.1: vervangen door : Vissen is enkel toegelaten op de hengelvijver tijdens de 

openingsuren in de periode van 1 maart tot en met 31 december. (Bijkomend: heeft 
Kessel-Lo openingsuren?)

•  Art. 16.5 : ‘er’ vervangen door ‘daar’.
• Art. 16.9: ‘De zwemkledij is vervaardigd uit materiaal dat enkel geschikt is om te 

zwemmen’ vervangen door ‘ De zwemkledij is vervaardigd uit aansluitende 
zwembadstof waarbij de ellebogen en de knieën niet bedekt zijn. (cfr pictogram).

• Art. 19: Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 5 …. Vervangen door Bij 
weigering hieraan gevolg te geven zal artikel 5 ….

Al deze opmerkingen gelden voor alle provinciedomeinen.
f) Kessel-Lo art. 4.7 : in de vergelijkingstabel oud/nieuw van bijlage 1 is het woordje 

gemotoriseerde niet aangegeven.



Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,::
1) Pictogrammen

Is het laatste figuurtje bij de pictogrammen (wat toegelaten is) niet in tegenspraak met de 
uitleg dat de zwemkledij a) aansluitend en b) in zwembadstof moet zijn?

De bedoeling was dat shorts toegelaten konden worden. Daarom werd er ook het verbod op 
shorts en bermuda’s geschrapt.

2) Reglementen
a) Moet er in het beslissend gedeelte niet staan dat de PR die reglementen goedkeurt i.p.v. 

aanvaarden?

Dit voorstel kan - mits beslissing - aangepast worden naar
Artikel 1 
De nieuwe bijgevoegde reglementen goed te keuren.

b) Art. 4.4: Aangezien in voorstel 29 (tarieven) de split tussen jongere en volwassene wordt 
gelegd op 13 jaar; waarom wordt hier niet gewerkt met bezoekers jonger dan 13 jaar i.p.v. 
12 jaar?

In het reglement van orde wordt er voorzien dat bezoekers tot 12 jaar vergezeld moeten 
zijn van een toezichthoudende begeleider. Dit wordt gevraagd in het kader van toezicht. 
Het voorstel van tarieven heeft louter een financiële consequentie (prijsbepaling) en staat 
hier los van.  
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

c) Art 15.2 : Bezoekers tot en met 12 jaar ….vervangen door bezoekers jonger dan 13 jaar 
… (zie opmerking b)

d) Art. 16.4 Gebruikers tot en met 12 jaar … vervangen door zwemmers jonger dan 13 jaar 
….

In het reglement van orde wordt er voorzien dat bezoekers tot 12 jaar vergezeld moeten 
zijn van een toezichthoudende begeleider. Dit wordt gevraagd in het kader van toezicht. 
Het voorstel van tarieven heeft louter een financiële consequentie en staat hier los van.  
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

e) Enkele tekstuele aanpassingen:
• Art 3, 4° : … die het provinciedomein betreedt en gebruikt maakt …

Deze bepaling werd aangepast op aangeven van de partners van het 
veiligheidsoverleg.
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

• Art.8.2: de provinciepersoneel … vervangen door het provinciepersoneel …

Het voorstel kan -  mits beslissing - aangepast worden.

• Art. 8.3 : Hinderlijk geparkeerde wagens … vervangen door Hinderlijk 
geparkeerde voertuigen, zoals elders in het reglement.

Het voorstel kan -  mits beslissing - aangepast worden.

• Art 8.4: Is het voor de leesbaarheid niet wenselijk om de 2° zin van art.8.3 te 
verplaatsen naar 8.4 en daar de 2 zinnen te verwerken in één leesbare zin?



De bepalingen uit artikel 8.3 gaan over hinderlijk geparkeerde voertuigen, de 
bepalingen uit artikel 8.4 gaan over voertuigen die op verboden plaatsen staan.
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

• Art 15.1: vervangen door : Vissen is enkel toegelaten op de hengelvijver tijdens de 
openingsuren in de periode van 1 maart tot en met 31 december. (Bijkomend: 
heeft Kessel-Lo openingsuren?)

Het provinciedomein Kessel-Lo heeft openingsuren:
Het domein is het hele jaar door geopend:

o tijdens de zomermaanden (periode van het zomeruur) van 9 tot 21 uur.
o tijdens de winterperiode (periode van het winteruur) van 9 tot 19 uur.

Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

• Art. 16.5 : ‘er’ vervangen door ‘daar’.

Het voorstel kan - mits beslissing - aangepast worden.

• Art. 16.9: ‘De zwemkledij is vervaardigd uit materiaal dat enkel geschikt is om te 
zwemmen’ vervangen door ‘ De zwemkledij is vervaardigd uit aansluitende 
zwembadstof waarbij de ellebogen en de knieën niet bedekt zijn. (cfr pictogram).

In het reglement, aangevuld pictogrammen, wordt duidelijk gesteld welke 
zwemkledij toegelaten is.
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

• Art. 19: Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 5 …. Vervangen door Bij 
weigering hieraan gevolg te geven zal artikel 5 …

Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

Al deze opmerkingen gelden voor alle provinciedomeinen.

f) Kessel-Lo art. 4.7 : in de vergelijkingstabel oud/nieuw van bijlage 1 is het woordje 
gemotoriseerde niet aangegeven.

In het reglement staat het correct vermeld. In de vergelijkingstabel dient “gemotoriseerd” 
extra opgenomen te worden.

Repliek mevrouw Linda Van den Eede:
b) Uit Taaladvies (officiële spelling): 
De betekenis van ‘tot ‘ is dubbelzinnig. Om misverstanden te vermijden is het aan te raden ‘tot en met’ 
te gebruiken. 

• Wordt in dit artikel dan met ‘tot 12 jaar’ bedoeld ‘tot en met 11 jaar’ ? 
En zo ja, waarom geldt de ene keer voor het begrip ‘jongere’: ‘tot en met 11 jaar en de andere 
keer ‘ tot en met 12 jaar’   (of  jonger dan 13 jaar  - zie voorstel 29 tarieven)?
Zo neen, dan is er toch geen enkele reden om niet overal ‘jonger dan 13 jaar’ te gebruiken. 

• Dit komt zeker de leesbaarheid voor de bezoekers ten goede en het zal zeker discussies 
vermijden. 

• Met ‘tot 12 jaar’ wordt precies hetzelfde gezegd als ‘jonger dan 13 jaar’. Waarom dan niet in 
de reglementen en in de tarieven  ’13 jaar’ gebruiken: jonger dan 13 jaar, vanaf 13 jaar, …. 

d) Zie opmerking hierboven



Met ‘tot en met 12 jaar’ wordt precies hetzelfde gezegd als ‘jonger dan 13 jaar’. Waarom dan niet 
overal dezelfde omschrijving gebruiken

e) Enkele tekstuele aanpassingen:
• Art 3, 4°:

Ik wou op zich niets aan de bepaling veranderen maar wou aangeven dat er bij ‘gebruikt’ 
een ‘t’ te veel staat. 

• Art. 19:
Wat is de reden waarom hier een mogelijkheid tot interpretatie gelaten wordt?

o Als er staat ‘kan’ is het mogelijk dat de ene keer artikel 5 toegepast wordt en de 
andere keer niet. Waarom wordt hier mogelijkheid tot interpretatie gelaten? 

o Als er staat ‘zal’ is er geen interpretatie mogelijk. 

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op repliek:
b) In het reglement van orde wordt er voorzien dat bezoekers tot 12 jaar vergezeld moeten zijn van 
een toezichthoudende begeleider. Dit wordt gevraagd in het kader van toezicht. Het voorstel van 
tarieven heeft louter een financiële consequentie en staat hier los van.  
Wanneer er staat ‘tot 12 jaar’ dan betekent dit tot zijn of haar 12de verjaardag. Vanaf de dag waarop 
hij of zij 12 jaar wordt, is de periode ‘tot 12 jaar’ dus voorbij.
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.
d) In het reglement van orde wordt er voorzien dat bezoekers tot 12 jaar vergezeld moeten zijn van 
een toezichthoudende begeleider. Dit wordt gevraagd in het kader van toezicht. Het voorstel van 
tarieven heeft louter een financiële consequentie en staat hier los van.  
Wanneer er staat ‘tot 12 jaar’ dan betekent dit tot zijn of haar 12de verjaardag. Vanaf de dag waarop 
hij of zij 12 jaar wordt, is de periode ‘tot 12 jaar’ dus voorbij.
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.
e) Niet alle inbreuken op de verbodsartikels zijn van dezelfde ernst. Er wordt gekeken naar elke 
schending afzonderlijk. De ervaring van de domeinmedewerkers leert wanneer zij al dan niet politie-
optreden moeten inschakelen. Deze inschakeling van politie gebeurt niet bij elke schendig van een 
gebodsbepaling. Alleen op aangeven van de politie wordt er overgegaan naar het opleggen van een 
toegangsverbod. 
Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

Vlaams Belang-fractie:
• Positief is de meer uniforme benadering van de reglementen in de verschillende provinciale 

domeinen. Er wordt naar eenvormigheid gestreefd.
Er blijven evenwel nog vragen over veiligheid/zwemkledij/sanctionering.
Er wordt nog te weinig verwezen naar politiebewaking en -optreden op de domeinen. Waarom 
werd dit niet uitvoerig opgenomen?

 
Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,::
Op zeer regelmatige basis worden er overleggen met de politie gehouden (in voorbereiding van een 
seizoen, de evaluatie na een seizoen, maar ook tijdens het lopende seizoen). Hierbij worden er 
duidelijke afspraken gemaakt. Door de inzet van eigen domeinpersoneel (domeinwachters)  en door 
de inzet van een externe bewakingsfirma wordt er getracht de naleving van de bepalingen uit het 
reglement na te leven. Deze naleving wordt dus in eerste instantie gerealiseerd door middel van 
toezicht vanuit het eigen beheer. De jarenlange kennis in de domeinadministraties leidt naar ervaring. 
Op basis van deze ervaring weten de domeinmedewerkers wanneer een politie-optreden al dan niet 
gewenst is. Bij vraag naar effectieve inzet bij schending van de regels wordt dit steeds in 
samenspraak met het domein en de politie gedaan. Het uitvaardigen van een toegangsverbod wordt 
ook steeds in samenspraak met de politie uitgevaardigd.

Halve Maan: Elke maand vindt een debriefing plaats met de domeinwachters en de politie. De 
afspraak is dat de politie controle doet op de toegangswegen naar het domein. De politie staat op 



drukke dagen ook preventief aan de toegangspoort en bij incidenten wordt de politie steeds 
opgeroepen.

Huizingen: de politie voert zeer regelmatig standaard patrouilles Ze zijn steeds stand-by met een 
patrouille. Verder volgen de wachters en security de veiligheid op en indien nodig vragen ze bijstand 
van de politie.

• Waarom wordt er voor zware overtreders (meestal in groepsverband) geen mogelijkheid 
voorzien om een langdurig (bv. 10 jaar) of (bij herhaling) zelfs voor altijd een toegangsverbod 
op te leggen?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
De duurtijd van een toegangsverbod werd een aantal jaren geleden verlengd van het lopend seizoen 
naar maximum 2 seizoenen. Er wordt gestreefd om iedereen een extra kans te geven. Verdergaand 
op de veiligheidsinbreuken vanuit het verleden is een schrapping van de toegang tot 2 seizoenen - 
momenteel - voldoende. De invoering van een dergelijk systeem laat toe om de opgelegde 
toegangsverboden effectief te laten plaatsvinden. 
 

• Waarom wordt er enkel geschermd met een toegangsverbod? Waarom zijn er voor flagrante 
overtreders geen boetes voorzien in de reglementen?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Er wordt geopteerd voor de invoering van een toegangsverbod. Dit verbod sluit de overtreder uit van 
deelname aan de openluchtrecreatie, wat een rechtstreekse impact heeft op de overtreder, maar ook 
voor de andere bezoekers. Door de aanwezigheid van de overtreder te verbieden, vergroot de 
veiligheid van de andere bezoekers. De ervaring leert ons dat boetes niet de gewenste impact hebben 
op gedragswijziging. Het geven van een toegangsverbod is steeds op voorspraak van de politie en 
geeft dikwijls niet alleen aanleiding tot een toegangsverbod maar ook PV (vb: diefstal, openbare 
dronkenschap, agressief gedrag, druggebruik, enz…)

• Het beheer van de toegang en het eventueel opleggen van een toegangsverbod staat of valt 
met de aanwezigheid en de permanent goede werking van de apparatuur voor het inlezen van 
de ID. 
Welke opleiding heeft het personeel hiervoor gekregen?
Is deze apparatuur op alle domeinen  aanwezig en werkt deze naar behoren? 
Hoe is de back-up voorzien bij uitval van een toestel of van het systeem ? Werd er een 
onderhoudscontract met dringende interventie bij defecten afgesloten? Zo ja, bij welke firma? 
Zo niet, wanneer gaat de deputatie dit dan wel opleggen? 
Wat is de maximaal toegestane interventietijd voor reparatie in geval van storing?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Er zal getracht worden de ID-controle door middel van een softwaretoepassing te laten uitvoeren. 
Hiervoor worden momenteel de mogelijkheden uit de markt in kaart gebracht, dit is nog niet in de 
domeinen aanwezig. Bij de marktverkenning wordt er gekeken naar verschillende factoren, zoals prijs, 
gebruiksvriendelijkheid, in regelgeving met de GDPR, nazorg (onderhoud en interventietijd), maar ook 
naar de meest aangewezen acties bij uitval van het systeem. Indien deze controle operationeel kan 
worden, zou deze uitgerold worden in alle zwembaddomeinen van de provincie Vlaams-Brabant. 

• Wat de zwemkledij betreft is er enkel een pictogram voor het domein van Kessel-lo bijgevoegd 
in de documenten. Zijn deze pictogrammen ook verplicht toepasbaar voor de andere 
domeinen? 
Tankini wordt nu expliciet vermeld als toegestane zwemkledij. Waarom wordt nog steeds de 
benaming “boerkini” geschuwd in de vermelding van wat verboden zwemkledij is? Kan dit nog 
expliciet worden toegevoegd?



Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Ja, de bepalingen uit deze pictogrammen zullen verplicht toepasbaar zijn in alle andere 
zwembaddomeinen van Vlaams-Brabant. Dit voorstel van pictogrammen zal ook in Halve Maan Diest 
en Huizingen terug te vinden zijn.
Er werd gekozen om aan te geven welke kledij toegelaten is om het zwemwater te betreden.

Repliek Vlaams Belang-fractie:
Dit nieuw reglement voor het seizoen 2020 lijkt op het eerste zicht een verbetering, maar in praktijk is 
het dat niet omdat de middelen om dit uit te voeren er niet ( tijdig ) zullen zijn.
 
Wat de kledijvoorschriften betreft: deze blijven vaag omdat men verder blijft werken met vage 
pictogrammen zonder de namen van de verboden zwemkledij bij naam te vermelden (bv. boerkini ).
Wat de apparatuur  voor de ID-controle betreft, stellen we met verbazing vast dat de provincie nog 
nergens staat. Die apparatuur is er zelfs niet!
Uit het antwoord van de deputatie kan worden opgemaakt dat er zelfs nog geen planning voor is 
opgemaakt of dat er een aanbesteding zou voor lopende zijn.
M.a.w. voor het domeinpersoneel aan de ingang blijft het werken zonder middelen.
De teleurstelling bij het personeel en de goed menende bezoeker zal dan ook groot zijn.
Weer een gemiste kans!

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op repliek:
Van zodra het reglement een goedkeuring geniet, zullen deze reglementen gepubliceerd worden op 
de website van de provincie. Deze reglementen zullen ook aan de ingangen van de 
provinciedomeinen geafficheerd worden. 
Er werd gekozen om aan te geven welke kledij toegelaten is om het zwemwater te betreden.
Momenteel wordt de markt rond ID-controle geraadpleegd. Er wordt gestreefd om deze apparatuur bij 
de start van de zomer operationeel te krijgen.

Mevrouw Tie Roefs:
We juichen een aantal veranderingen in het reglement van Kessel-Lo toe. Dat duidelijker bepaald 
wordt wanneer een zwemshort een zwembroek is, voorkomt wellicht pijnlijke omstandigheden zoals in 
het seizoen 2019 waarbij een geëngageerde Leuvenaar van Koerdische origine de deur werd 
gewezen omdat hij een ‘short’ droeg die hij weliswaar als zwembroek had gekocht. 
Toch één grote vraag omtrent de nieuwe reglementering. 

• Hoe gaat men praktisch de controle van de ID-kaart aan de ingang van het domein 
realiseren? Waarop is deze aanpassing in de reglementering gebaseerd? Zijn er zoveel 
incidenten in Kessel-Lo geweest die dit soort van nieuwe regels rechtvaardigen? Gaat een ID-
identificatie aan de toegang van het domein niet eerder leiden tot problemen, misschien ook 
net als een provocatie ervaren worden? Hoe vrij zullen we ons in de toekomst nog mogen 
bewegen?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Er zal getracht worden op de ID-controle door middel van een softwaretoepassing te laten uitvoeren. 
In Kessel-Lo zal er alleen een ID-controle aan het ploeterbad worden ingevoerd en niet aan elke 
toegang van het domein. In Huizingen en de Halve Maan zal de controle uitgevoerd worden aan de 
inkom van het domein
Hiervoor worden momenteel de mogelijkheden uit de markt in kaart gebracht. Indien deze controle 
operationeel kan worden, zal deze uitgerold worden in alle zwembaddomeinen van onze provincie. 
Inbreuken op de reglementen van orde kunnen omgezet worden in een toegangsverbod (zie 
bepalingen artikel toegangsverbod). De invoering van een dergelijk systeem laat toe om de opgelegde 
toegangsverboden effectief te laten plaatsvinden. Dit toegangsverbod zal geldig zijn voor alle 
zwembaddomeinen. Zo kunnen de mensen die de toegang ontzegd worden in Diest ook niet meer 
terecht kunnen Kessel-Lo en Huizingen.



Dit systeem zet de rust en veiligheid van alle bezoekers voorop en is absoluut niet bedoeld om 
vrijheidsbeweging te beknotten. De kennis vanuit de domeinen – in overleg en samenspraak met 
politiediensten en gemeenten, alsook de algemene trend qua veiligheid in (openlucht)(zwem)recreatie 
- noopt de provincie ertoe om in het kader van garantie van rust voor onze bezoekers dit systeem in te 
voeren.
De aanpassing in de reglementering m.b.t. artikel “toegangsregels” en artikel “betalingsperiode” 
werden uitgevoerd omdat het Agentschap van Binnenlands Bestuur stelde dat precieze doelen van de 
identiteitscontroles expliciet vermeld moesten worden. 

• Versta ik het goed dat het voortaan zal toegelaten zijn om pootje te baden in de vijvers van het 
provinciedomein in Kessel-Lo?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
Neen, pootje baden in de vijvers van Kessel-Lo zal niet toegelaten worden. Deze instructie is terug te 
vinden in artikel 6 – algemene strafbepalingen, punt 11.

Repliek mevrouw Tie Roefs:
Kunnen de sjablonen waarbij de oude en de nieuwe reglementen voor de provinciedomeinen zijn 
opgenomen, gecorrigeerd worden voor wat betreft Kessel-Lo? Nu is het alsof de ID-controle daar ook 
aan alle ingangen zal worden voorzien, en lijkt het alsof het toegelaten zal zijn om pootje te baden. 
Wat niet het geval is, blijkt uit het antwoord van de gedeputeerde.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op repliek:
Er zal getracht worden momenteel de ID-controle alleen ter hoogte van het ploeterbad te installeren in 
Kessel-Lo. Het voorstel is om deze bepaling te behouden.
In artikel 6 - algemene strafbepalingen punt 11- staat er duidelijk dat het verboden is om te baden en 
te zwemmen in de vijvers en fonteinen. Er zal enkel pootje gebaad kunnen worden wanneer het 
aangeduid wordt. Het voorstel is om deze bepaling te behouden.

Stemming voorstel nr. 28.
Voorstel nr. 28 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 25 stemmen voor, 4 tegenstemmen 
en 6 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
 
Toelichting onthouding Groen-fractie: In de bijlagen bij dit voorstel 28 staat geschreven dat de 
bepaling in het oude reglement voor het provinciedomein in Kessel-Lo ‘De toegang tot het 
provinciedomein en tot het zwembad kan geweigerd worden indien de gebruiker weigert zijn 
identiteitskaart te tonen’ zal vervangen worden door ‘om de veiligheid in het provinciedomein te 
garanderen, wordt de toegang geweigerd aan bezoekers met een toegangsverbod. Om de maatregel 
te kunnen uitvoeren, toont iedere bezoeker zijn ID-kaart aan de ingang’.  In een eerste antwoord 
stelde de verantwoordelijke gedeputeerde Schevenels dat er in het provinciedomein geen sprake zou 
zijn van ID-controles aan de ingang, maar wel bij de ingang van het ploeterbad. Als antwoord op onze 
vraag om dit dan ook zo op te nemen in de bijlagen van de gewijzigde reglementering stelt de 
gedeputeerde echter dat ze verkiest dat niet te doen en de bijlagen te behouden zoals ze opgemaakt 
zijn. Daaruit besluiten we dat de gedeputeerde de deur openhoudt voor ID-controles aan de ingang 
van het provinciedomein in Kessel-Lo. Wij vinden dat dit soort van maatregelen een serieuze inbreuk 
vormt op de persoonlijke vrijheid van mensen. We vrezen ook dat ID-controles invoeren waar ze 
objectief gesproken niet nodig zijn, zullen intimideren en uitdagen. Ze zouden volgens ons ook wel 
eens het omgekeerde effect kunnen bewerkstelligen en net de problemen kunnen veroorzaken die 
men eigenlijk wil bestrijden. 
 
Toelichting onthouding UF-fractie: Geen garantie over het juiste gebruik van de gegevens op de ID-
kaarten door provinciaal personeel (bevoegd personeel ). GDPR.



Bespreking voorstel nr. 29
Aanpassing tarieven provinciedomeinen.
Dit voorstel werd op 12 maart 2020 behandeld door de  deputatie.
Op 7 april 2020 werd amendement nr. 29/1 ingediend door de deputatie.
Op 20 april 2020 werd amendement nr. 29/2 ingediend door de heer Florquin namens de Sp.a-fractie.

Mevrouw Linda Van den Eede:
1) Is er een reden waarom in de tabel ’10 beurtenkaart ‘ achter volwassenen Vlaams-Brabant en

volwassenen niet-Vlaams-Brabant wordt aangegeven dat dit geldig is vanaf 13 jaar en dat dit 
niet gebeurt bij de tabellen over de individuele tarieven (in 2.1 Individuele tarieven: Halve 
Maan Diest en Kessel-Lo en in 2.3 Inkom park Huizingen)

2) In het amendement gaan alleen de tarieven voor Vlaams-Brabanders pas in vanaf het seizoen 
2021? Wat is hiervoor de reden?

3) Wat zou de geschatte minderinkomst zijn, moesten ook de tarieven voor niet-Vlaams-
Brabanders pas ingaan in 2021?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde,:
1) Dit werd aangegeven omdat iemand vanaf 13 jaar als volwassenen wordt beschouwd. Er 

wordt voorgesteld om deze leeftijdsbepaling vanaf 13 jaar ook achter alle individuele 
toegangstarieven te vermelden en alle jongerentarieven uit te breiden met louter een tekstuele 
aanpassing als volgt “tot en met 3 jaar “ en “tot en met 12 jaar”.

Bv voorstel amendement voor individuele toegangstarieven Halve Maan Diest en Kessel-Lo:
Individueel Prijzen

Kinderen tot en met 3 jaar gratis
Jongeren tot en met 12 jaar (vanaf 4 jaar) 2,00 euro
Volwassenen Vlaams-Brabant (vanaf 13 jaar) 4,00 euro

Volwassenen niet Vlaams-Brabant (vanaf 13 jaar)
9,00 euro
12,00 euro

Bv voorstel amendement voor individuele toegangstarief park Huizingen:
Individueel Prijzen

Kinderen tot en met 3 jaar gratis
Jongeren tot en met 12 jaar (vanaf 4 jaar) 1,50 euro
Volwassenen Vlaams-Brabant (vanaf 13 jaar) 2,50 euro

Volwassenen niet Vlaams-Brabant (vanaf 13 jaar)
3,00 euro
4,00 euro

2) In het amendement wordt er voorgesteld om de verhoging van de tarieven voor Vlaams-
Brabanders niet te laten starten vanaf seizoen 2020. De voorbereiding van en de beslissing 
over dit dossier gebeurde in pre-Covid 19 tijdperk. Wanneer de federale maatregelen het 
toelaten om terug openluchtrecreatie te beoefenen, wordt er een grote vraag naar ons 
provinciaal openluchtaanbod verwacht. Daarom wil het provinciebestuur dit mogelijk maken 
zonder een verhoging van de prijzen voor jongeren en inwoners van de eigen provincie 
Vlaams-Brabant in voeren voor het seizoen 2020.

3) De geschatte minderinkomsten kunnen nu nog niet geraamd worden. De ontvangsten zijn van 
verschillende elementen afhankelijk:

- Datum opheffing covid 19 maatregelen voor het beoefenen van openluchtrecreatie in 
de vorm zoals de provinciedomeinen Vlaams-Brabant deze aanbieden

- Hieraan gerelateerd de datum van opening attracties en baden
- De weersomstandigheden



In de Halve Maan is de verhouding 70% inwoners Vlaams-Brabant en 30% niet inwoner 
Vlaams-Brabant
In Kessel-Lo is de verhouding 62% inwoners Vlaams-Brabant en 48% niet inwoner Vlaams-
Brabant.
In Huizingen is de verhouding -tijdens het seizoen  40 % inwoners Vlaams-Brabant, -  ca. 60% 
niet inwoner Vlaams-Brabant en buiten seizoen is het eerder omgekeerd.

Repliek mevrouw Luka Augustijns:
Ik had nog 2 bijkomende vragen en 1 suggestie over voorstel 29 ter opvolging van de vragen van 
mevr. Van den Eede:

• Er wordt gekozen om de verhoging van de tarieven vooral door te rekenen naar 'volwassenen' 
van buiten Vlaams-Brabant, van waar deze keuze?

• De RVV tarieven worden geschrapt, werd daar veel beroep op gedaan? Er is sprake van 
andere initiatieven waarmee een verminderd tarief mogelijk is, werd hier in het verleden al 
veel gebruik van gemaakt?

• Zijn de domeinen ook opgenomen in het systeem van de Uitpass? Indien nog niet, is dit een 
optie en welk voordeel zou hier dan specifiek aan vasthangen?

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op repliek:
• Het voorstel om de tariefverhoging voor de inwoners van Vlaams-Brabant uit te stellen, is een 

tijdelijke maatregel. Vanaf seizoen 2021 worden ook de tarieven voor inwoners vanuit Vlaams-
Brabant verhoogd. De provincie wil iedereen uit de provincie de kans geven om gebruik te 
maken van het openlucht recreatieaanbod. Er wordt een grote vraag naar het aanbod van 
onze provinciedomeinen verwacht, rekening houdend met de bepalingen na Covid-19.

• Neen, hierop werd niet veel beroep gedaan. Via de alternatieve tariefsetting 
“Vakantieparticipatie” kunnen bezoekers uit deze groep aan een verminderd tarief het domein 
bezoeken. Dit tarief wordt gebruikt

• Neen, de domeinen zijn hierin niet opgenomen. De bestaande tariefstructuur is momenteel 
voldoende om de verschillende doelgroepen van bezoekers te bereiken.

Stemming  amendement nr. 29/1
Amendement nr. 29/1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 28 stemmen voor, 4 
tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Antwoord mevrouw Ann Schevenels, gedeputeerde, op amendement nr. 29/2:
Voor kinderen tem 12 jaar wordt hetzelfde tarief aangerekend, ongeacht of de jongere inwoner is van 
Vlaams-Brabant of niet. Vanaf 13 jaar wordt het tarief aangerekend rekening houdend met de 
postcode die vermeld staat op de ID.

De scholen van Vlaams-Brabant betalen het tarief Vlaams-Brabant, onafhankelijk van de woonplaats 
van de leerlingen. Voor de scholen van buiten de provinciegrenzen wordt het tarief niet Vlaams-
Brabant aangerekend.

Derhalve wordt  er voorgesteld om het  amendement niet te aanvaarden.

Stemming amendement nr. 29/2.
Amendement nr. 29/2 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 11 stemmen voor, 22 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 



Stemming geamendeerd voorstel nr. 29
Geamendeerd voorstel nr. 29 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 24 stemmen voor, 9 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 

Toelichting Sp.a-fractie: Agenda punt 29 akkoord onder voorbehoud van goedkeuring amendement 
29/2. Indien GEEN akkoord voor amendement 29/2 - Aanpassing tarieven provinciedomeinen 
(hoofdelijke stemming) een niet akkoord sp.a fractie voor het punt 29 - aanpassing tarieven.

Bespreking voorstel nr. 30.
Grondverwervingen in het kader van realisatie fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot.
Dit voorstel werd op 19 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Mevrouw Tine Eerlingen:
Hoewel het voorliggend dossier handelt over de grondverwerving, is het anderzijds nu al wel relevant 
om het ruimtebeslag juist in te schatten. Vandaar mijn volgende vraag. In het gedeelte in Kessel-Lo 
langs de Eénmeilaan (tussen de Herfstdreef, voorbij de Katjeswilgenlaan tot aan de fietsoversteek 
naar het provinciaal domein) wordt één bomenrij (platanen) behouden, maar wordt de andere gekapt.
Ik begrijp uiteraard dat hier en daar een boom zal moeten worden gerooid om plaats te ruimen voor
de fietssnelweg, maar een volledige bomenrij is wel erg jammer. In Nederland (toch een referentieland
qua fietsinfrastructuur) zie je vaak dat bomen behouden blijven en dat de fietsinfrastructuur wordt
ingepast in het landschap. Is er geen alternatief mogelijk waarbij ook die tweede bomenrij kan 
behouden blijven? Werd dit onderzocht?

Antwoord de heer Tom Dehaene, gedeputeerde,:
Om de platanen te behouden wordt aan de groenstrook waarin deze bomen staan tussen fietssnelweg 
en Eénmeilaan niet geraakt in het ontwerp. De huidige breedte van deze groenstrook blijft behouden, 
inclusief de eerste rij platanen. De inplanting van de fietssnelweg neemt dus ruimte in langs de andere 
kant, richting spoorwegterrein. Er werd gekozen om het voetpad van 2m in te plannen samen met de 
fietssnelweg van 4m. De tweede bomenrij staat bij dit ontwerp net in de rand van het fietspad. Een 
smaller fietspad had hier geen soelaas geboden gelet op de noodzakelijke ruimte voor wortelgroei 
enerzijds en de nodige schuwafstanden ten opzichte van obstakels anderzijds. Een inplanting van de 
fietssnelweg langs de andere kant van de bomenrij zou een te grote impact hebben op het gebied, 
gelet ook op de hellingen richting spoorwegplateau. De bomen die verwijderd worden zullen allemaal 
gecompenseerd worden, zoveel mogelijk binnen het ontwerp van het segment Holsbeek-Wilsele. 

Mevrouw Tie Roefs:
Zijn de bewoners van de huizen langs de Eénmeilaan in wiens achtertuin de F25 zal lopen, allemaal 
akkoord met de realisatie van F25?  Moeten zij ook grond afstaan? Kunnen zij daartoe gedwongen 
worden? Welke compensaties gelden bij deze grondverwerving? Welke eventuele alternatieven voor 
de uitgetekende trajecten zijn er nog?

Antwoord de heer Tom Dehaene, gedeputeerde,:
Voor realisatie van dit stuk fietssnelweg langsheen de Eénmeilaan moeten geen gronden verworven 
worden van private eigenaars. De fietssnelweg zal gerealiseerd worden op de oever van de 
Blauwputbeek op gronden van NMBS. De bewoners van de aanliggende huizen zijn geïnformeerd 
over de plannen. Extra gesprekken met deze eigenaars worden nog ingepland om milderende 
maatregelen uit te werken (o.a. voor inkijk in de tuinen). Alternatieven voor de ligging van de 
fietssnelweg werden in de startnota onderzocht, maar niet weerhouden. Belangrijkste mogelijke 
alternatief was de fietssnelweg vlak langs de Eénmeilaan zelf aanleggen, maar dit zou aanzienlijke 
impact hebben op zowel inname van aanwezige voortuinen als verwijderen van platanen in de zone 
tussen ingang provinciedomein en rotonde Domeinstraat.



Stemming voorstel nr. 30.
Voorstel nr. 30 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 28 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 7 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Bespreking voorstel nr. 31.
Nieuw subsidiereglement voor erkende dierenasielen.
Dit voorstel werd op 20 februari 2020 behandeld door de deputatie.

Mevrouw Tine Eerlingen:
Met uitzondering van het basisbedrag, wordt de rest van de middelen verdeeld over
de aanvragers.

• Welk bedrag zal hiervoor in het totaal ter beschikking staan?
• Hoeveel verenigingen voldoen aan de criteria (voorafgaande inschatting)?
• Over hoeveel asielen zal het beschikbare budget dus maximaal moeten worden verdeeld?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Per jaar is voor dit reglement 100.000 euro voorzien. 
In Vlaams-Brabant zijn er momenteel 29 erkende dierenasielen en opvangcentra die dus in 
aanmerking kunnen komen voor een aanvraag.

De heer Diederik Dunon:
Inzake de voorliggende wijziging van reglement rond dierenasielen en vogelopvangcentra graag de 
volgende verduidelijkingen:

• art. 4 aanvraagprocedure:
In het voorstel wordt dit artikel niet ondubbelzinnig omschreven.

• In de bijlage daarentegen staat wel duidelijk dat het om een subsidie gaat van het afgelopen 
werkjaar, maar dat wordt niet zo vermeld in het voorstel.

• Bedoelt men met werkjaar, het kalenderjaar - dus steeds van 01.01 t/m 31.12 - of juist niet?
• Er wordt ook gezegd dat men het ganse jaar door aanvragen kan indienen.

bv. subsidies voor werkjaar = kalender jaar 2019 (01.01- 31.12). Dat betekent dat de subsidie 
ten laatste kan worden aangevraagd voor 31.08.2020?

• Indien het werkjaar begint bv.. op 01.03.2019, dan loopt het werkjaar tot 
28.02.2020 en moet de aanvraag ten laatste worden ingediend op 31.08.2020?

• Indien het werkjaar normaal begint op 01.07 tot 30.06: aanvraag voor 31.08?
• Indien het werkjaar begint op 01.09.2019 (tot 31.08.2020): dan kan de aanvraag 

pas worden ingediend tegen 31.08.2021?
Bijgevolg kan men dus zelf bepalen wanneer een werkjaar begint en eindigt? Graag een 
verduidelijking hierrond.
En hoe zit het vervolgens met de overgangsregeling?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Het aanvraagformulier waarvan sprake in artikel 4 wordt mee goedgekeurd met dit reglement en is 
ervoor gekozen om in het aanvraagformulier de nodige gegevens  te verduidelijken. De subsidie die 
door dit reglement wordt toegekend is voor het afgelopen werkjaar. Een werkjaar loopt van 1/1 t.e.m. 
31/12 en kan inderdaad tot 31/8 het jaar erna worden aangevraagd. Dit om het voor iedereen mogelijk 
te maken de jaarrekening toe te voegen.

- artikel 6: subsidiabele kosten:
- M.b.t. de kosten voor opvang: worden hier de huisvestingskosten bedoeld? Hoe worden deze

vervolgens aangerekend (huur - investeringskosten/afschrijvingskosten)?
- Zijn er nog andere opvangkosten mogelijk?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:



Met opvangkosten worden de kosten bedoeld die nodig zijn om de dieren op te vangen. Dit kunnen 
huurkosten zijn maar zullen grotendeels neerkomen op aankopen om de dieren te kunnen opvangen 
en verzorgen. Subsidie-aanvragen uit het verleden tonen ons dat vooral dierenartskosten en 
voedingskosten hoog kunnen oplopen.

- Hoe zal dit nieuwe reglement in concreto bijdragen tot een verdere professionalisering van de 
sector (als beleidskeuze)?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Tot nu toe werd aan iedereen hetzelfde bedrag gegeven. Nu zullen asielen die professioneler werken 
en ook meer samenwerken meer subsidie kunnen ontvangen. Dat kan andere asielen aansporen om 
ook hun eigen werking te bekijken en te professionaliseren.

- Zijn er voldoende middelen gebudgetteerd in het MJP om een hogere professionaliteit te 
kunnen realiseren?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Er werd 100.000 euro voorzien per jaar. Dit is meer dan een verdubbeling tegenover de laatste 3 jaar. 

Vlaams Belang-fractie:
- Het is wel bijzonder spijtig dat dit onderwerp niet op een commissievergadering werd 

besproken.
Het nieuwe reglement houdt enkel rekening met “aantallen” en niet met de “grootte” van de 
opgevangen diersoorten. Zo is het heel duidelijk dat de opvang van bv. een hangbuikzwijn 
heel wat omvangrijker is dan bv; een bijkomend kanariepietje.
Spijtig dat er in het nieuwe reglement geen weging van de inspanningen is meegenomen. 
Waarom werd dit niet gedaan?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Het dossier stond ingepland op de raadscommissie infrastructuur van 24 maart maar kon door de 
maatregelen rond corona niet doorgaan. 
Het is voor ons en asielen quasi onmogelijk om een exhaustieve lijst op te maken met een 
‘rangschikking’ van alle dieren. Er zijn te veel verschillen in grootte en fysieke en medische toestand, 
zelfs binnen eenzelfde diersoort, om hieraan te beginnen. De zorg voor andere soorten dieren kan 
meer specialisatie vragen en daardoor moeilijker en duurder zijn. Door de verschillende criteria zullen 
de asielen die zich richten op meerdere soorten en meer dieren sowieso ook meer geld krijgen dan die 
asielen die met 1 specifieke soort zich bezighouden. Hiervoor werd dan ook het variabel gedeelte met 
de verschillende criteria uitgewerkt. Bijkomend moet ook vermeld worden dat het nieuwe reglement 
ook afgetoetst werd met de betrokken asielen en dat er geen opmerkingen in deze richting werden 
gegeven.

- Een ander gemiste kans is dat het hier enkel gaat om ondersteuning van reeds bestaande en 
erkende asielen. Op geen enkel moment wordt er ruimte voorzien voor nieuwe behoeften en 
initiatieven. Waarom worden nieuwe behoeften niet bekeken en ondersteund door de 
provincie?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Er werd voor het reglement doelbewust de keuze gemaakt om in te zetten op reeds bestaande en 
erkende asielen. Er is echter nog een investeringsbudget dat voorbehouden wordt om  nieuwe 
initiatieven te kunnen ondersteunen.



Repliek Vlaams Belang-fractie:
We hadden een veel ruimer en met integratie van nieuwe initiatieven verwacht. Het budget voor dit 
reglement bedraagt 100.000 €. Voor nieuwe initiatieven is dit niet gekend.
Het voorstel weerspiegelt eerder  een "verkruimeling van subsidies" dan wel het voeren van een 
beleid met visie op de noden  in deze sector. Dit punt zou beter verwezen worden naar een volgende 
commissie.

Mevrouw Tie Roefs:
We zijn gelukkig dat wordt verder gebouwd op de ingeslagen weg om de dierenasielen te 
professionaliseren en verder te ondersteunen. Toch hebben we bedenkingen.

• Zal het voorziene budget van 166.000 euro per jaar in de meerjarenbegroting volstaan om het 
nieuwe reglement ten volle te laten renderen?

• Waarom is geen criterium ‘sensibilisering’ opgenomen bij de toekenning van de variabele 
subsidie? Het is toch ook een beleidsdoelstelling van de provincie Vlaams-Brabant?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Er werd 100.000 euro voorzien per jaar. Dit is meer dan een verdubbeling tegenover de laatste 3 jaar.
We hopen hiermee  een verschil te kunnen maken en asielen die extra inspanning naar 
professionalisering te laten doen. We moeten ook opmerken dat naast het reglement ook nog steeds 
werk wordt gemaakt van provinciaal overleg met de verschillende asielen. Dit is een forum waarin ze 
van elkaar kunnen leren en andere dan geldelijke steun van de provincie ontvangen. Zo bekijken we 
momenteel samen de mogelijkheid om een gezamenlijk beleid onder de asielen uit te werken.
Sensibilisering is wel opgenomen maar dan in artikel 10: Algemene bepalingen waar aan de subsidie-
ontvanger gevraagd wordt mee het provinciaal beleid uit te dragen. Hiermee wordt o.a. ook 
sensibilisering bedoeld.

Mevrouw Leen Van Aken:
Bij de beoordelingsprocedure rekent men nu ook het aantal overeenkomsten met gemeenten. 
Hebben dierenasielen altijd een overeenkomst met de gemeente nodig om een bepaald 
werkingsgebied te hebben?
Hoe wordt dit meegerekend?

Antwoord de heer Bart Nevens, gedeputeerde,:
Neen ze hebben dit niet steeds nodig maar het is belangrijk dat de verschillende actoren (gemeenten, 
PZ’s, asielen, burgers) op het terrein weten bij wie ze terecht kunnen. Asielen die in overleg gaan met 
gemeenten kunnen ook bv.. mee het zwerfkattenbeleid van de gemeenten ondersteunen. 
Overeenkomsten met gemeenten maken het duidelijker op het terrein en maken asielen financieel ook 
stabieler. Het draagt bij tot hun professionaliteit. Van de gemeenten vragen we voor het bekomen van 
het diervriendelijk label ook dat ze samenwerken met een asiel. 

Stemming voorstel nr. 31
Voorstel nr. 31 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 

 
Toelichting onthouding Hilde Mombaerts: Dit dossier is niet besproken in de commissie van 24 maart 
’20 omdat dat door het coronavirus, dat ons allen treft, werd geannuleerd. Noch door de vragen van 
onze fractie en van Groen en de antwoorden hierover kan ik mij nog niet uitspreken over de gemaakte 
conclusie. Daarom vraag ik om dit punt voorlopig op te schorten en naar de volgende commissie 
Infrastructuur te brengen en dan op de volgende PR te brengen. 

 
Toelichting onthouding Vlaams Belang-fractie:  We hadden liever een gecoördineerd reglement gezien 
inclusief de subsidies voor noodzakelijke nieuwe initiatieven.



Bespreking voorstel nr. 32.
Aanstelling bijkomende provinciale omgevingsambtenaren.
Dit voorstel werd op 5 maart 2020 behandeld door de deputatie.

Stemming voorstel nr. 32
Voorstel nr. 32 wordt bij geheime stemming eenparig aangenomen met 35 stemmen voor, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Bespreking voorstel nr. 33.
Bewaring van het CORONA-erfgoed in Vlaams-Brabant.
Dit voorstel werd op 13 april 2020 ingediend door mevrouw Tie Roefs namens de Groen-fractie.

Repliek Vlaams Belang-fractie:
Motivatie: er zijn nu wel belangrijkere zaken te doen dan de Corona geschiedenis van Vlaams-Brabant 
te schrijven. Dit is een taak en een bevoegdheid voor de noodlottige Federale minderheidsregering.

Stemming voorstel nr. 33
Voorstel nr. 33 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 11 stemmen voor, 23 tegenstemmen en 
1 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De volgende provincieraad zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020 om 14.00 uur.


