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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 13 september 2016

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.08 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Annita Vandebroeck, mevrouw Fatima Lamarti, mevrouw Kathleen D’Haese en de heer Guy 
Uyttersprot; provincieraadsleden.

Afwezigen
/

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 25 augustus 2016 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Jan Laeremans van 27 juli 2016 met betrekking tot zwerfvuil in de provincie Vlaams-
Brabant.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 108 t.e.m. 117 bij hem werden ingediend.
Motie nr. 118 werd op 6 september 2016 ingediend door de heer Jan Laeremans en toegevoegd aan 
de agenda van de provincieraad van 13 september 2016.

Conform artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, dient de provincieraad zich 
uit te spreken over de ontvankelijkheid van motie nr. 118.

De voorzitter legt de ontvankelijkheid van motie nr. 118 ter stemming voor.
De motie nr. 118 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 53 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter zegt dat de motie ontvankelijk wordt verklaard en kan toegelicht worden na het 
behandelen van de raadsvoorstellen.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 28 juni 2016 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Mevrouw Loozen dankt de voorzitter het antwoord van de deputatie, met betrekking tot haar 
vervanging in de verschillende samenwerkingsverbanden, op te nemen in de notulen van de 
provincieraadsvergadering van 28 juni 2016. Ze wenst echter nog te benadrukken dat mensen die het 
dossier niet als dusdanig kennen, aan de hand van deze notulen, de indruk kunnen krijgen dat ze 
betwist dat om het even welke fractie op om het even welk moment haar afgevaardigden in 
instellingen kan wijzigen.
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Ze stelt dat dit niet de essentie was van haar tussenkomsten. Ze licht toe dat de essentie van haar 
tussenkomsten echter betrekking heeft op de e-mail van mevrouw Lemonnier, voorzitster van de 
sp.a.-fractie, waarin mevrouw Lemonnier meedeelt dat mevrouw Loozen geen lid meer is van de sp.a. 
en bijgevolg geen deel meer uitmaakt van de sp.a.-fractie in de provincieraad.

Ze herhaalt dat artikel 38 van het provinciedecreet stelt dat provincieraadsleden, die op lijsten met 
eenzelfde naam verkozen zijn, tot eenzelfde fractie behoren. Dit wordt bovendien vastgelegd in een 
akte tot fractievorming. Paragraaf 4 van artikel 38 van het provinciedecreet zegt tevens dat de 
onderlinge vereniging tot één fractie, of de vorming van 2 fracties, overeenkomstig paragraaf 2, tot de 
eerst volgende volledige vernieuwing van de provincieraad geldt.

Ze benadrukt dat de e-mail die mevrouw Lemonnier, hetzij uit persoonlijke naam, hetzij uit naam van 
de sp.a.-fractie verzonden heeft, foutief is. Ze zegt dat mevrouw Lemonnier melding had moeten 
maken van het feit dat spreekster geen lid meer is van de sp.a. Ze zegt dat hieraan toevoegen dat 
spreekster bijgevolg geen deel meer uitmaakt van de sp.a.-fractie in de provincieraad van Vlaams-
Brabant, in strijd is met artikel 38 van het provinciedecreet.

Ze zegt dat er conclusies werden getrokken die hier niet van toepassing zijn en deelt vervolgens mee 
dat wanneer de mededeling gedaan werd dat spreekster geen deel meer uitmaakt van de sp.a.-partij, 
ze nog de mogelijkheid had om als onafhankelijke te zetelen. Ze zegt dat wanneer een fractie zelf de 
conclusie trekt dat spreekster geen deel meer uitmaakt van de desbetreffende fractie, dit totaal in strijd 
is met artikel 38 van het provinciedecreet.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van den Cruijce van 10 september met betrekking tot het 
masterplan PRUP Asse.

De heer Van den Cruijce licht toe dat het PRUP Asse ter sprake kwam tijdens de provincieraadszitting 
in juni. De provincie kondigde toen aan dat er – in het zog van het goedgekeurde PRUP – tijdens de 
zomer een masterplan zou worden opgesteld.

In deze context stelt hij de volgende vragen:

- Hoever staat de provincie met het opstellen van dit masterplan?
- Welke contacten zijn er daarover ondertussen geweest tussen de provincie en de gemeente 

Asse?

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat ze in de zitting van de provincieraad van 28 juni 
2016 nooit gesproken heeft over de zomerperiode maar wel dat er overlegd moest worden met zowel 
de stad Asse als de Vlaamse overheid. Ze stelt dat in die zin er effectief reeds een overleg heeft 
plaatsgevonden tussen de provincie en de stad Asse. Dit proces zal verder doorlopen moeten worden. 
De provincie is hier dus zeker mee bezig.

De heer Van den Cruijce vraagt of dit in de herfst zal gefinaliseerd worden.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de provincie werk maakt van dit masterplan.

Mondelinge vraag van mevrouw Lucia Dewolfs van 10 september met betrekking tot het 
digitaal loket kinderopvang arrondissement Leuven.

Mevrouw Dewolfs licht toe dat de stad Leuven al twee jaar ervaring heeft met een digitaal loket 
kinderopvang: ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind(eren) hoeven zich daarbij niet 
langer in te schrijven bij verschillende crèches om zich van een opvangplaats te verzekeren.

Ze vernam dat de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging Interleuven dit initiatief eventueel 
zou willen uitbreiden tot het volledige arrondissement Leuven.
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In deze context wenst ze te weten:

- of het provinciebestuur op de hoogte is van deze uitbreidingsplannen, werd zij daarover reeds 
geconsulteerd?

- hoe de provincie tegenover de territoriale uitbreiding van een digitaal loket kinderopvang staat?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de vraag voor een lokaal loket kadert in het nieuwe 
decreet kinderopvang dat ondertussen 2 jaar van kracht is. Dit decreet heeft als doel lokale besturen 
aan te moedigen om ouders te helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. De gemeentebesturen zijn 
vrij om te kiezen op welke manier zij de ouders wensen te ondersteunen.

Ze licht toe dat vanuit het provinciebestuur in januari 2016 een studiedag werd georganiseerd waarop 
alle gemeentebesturen alsook kinderopvangvoorzieningen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft ‘Kind & Gezin’ de nieuwe regelgeving uitvoerig toegelicht. Daarnaast werden ook enkele reeds 
werkende initiatieven voorgesteld zoals initiatieven vanuit het OCMW Halle, het kinderdagverblijf 
Kinderpret uit Asse, de vzw Storzo, Landelijke Kinderopvang, de stad Leuven en het project dat met 
de vijf Vlaamse provincies werd opgezet nl. de sociale kaart.

Ze deelt mee dat er echter een groot verschil is in aanpak. Zo gaan kleinere gemeentes vaak voor een 
lokale, creatieve aanpak en kiezen stedelijke gebieden voor het digitaal systeem.

Ze benadrukt dat ‘Kind en Gezin’ in het verleden getracht heeft een ‘kinderopvangzoeker’ op poten te 
zetten. Er werd echter vastgesteld dat vrije plaatsen niet altijd door de betrokkenen werden ingegeven 
in het systeem. Het systeem werd bijgevolg niet optimaal benut waardoor dit initiatief niet verder werd 
ontwikkeld. Ze stelt dat we daarnaast de illusie niet mogen koesteren dat hierdoor het 
kinderopvangprobleem opgelost wordt aangezien er geen extra plaatsen worden gecreëerd maar 
louter aandacht wordt besteed aan de optimalisatie ervan. Ze besluit dat het dus veel complexer is 
dan enkel te voorzien in een digitaal systeem.

Mevrouw Dewolfs informeert of de provincie reeds werd gecontacteerd door Interleuven.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat naar aanleiding van deze vraag een studiedag werd 
georganiseerd om informatie en ervaring te kunnen delen.

Mevrouw Dewolfs vraagt of er bijgevolg na de bijeenkomst nog contact is geweest tussen de provincie 
en Interleuven.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat er geen andere afspraken meer werden gemaakt 
aangezien de aangehaalde knelpunten evenzeer in rekening dienen gebracht te worden, eender wie 
welk systeem ook op poten zet.

Mondelinge vraag van de heer Joris Van den Cruijce van 10 september met betrekking tot de 
realisatie van de OMA B-fietsroute.

De heer Van den Cruijce licht toe dat de OMA B-route, het fietspad dat langs de spoorlijn 
Dendermonde-Brussel door Opwijk, Merchtem en Asse loopt, een tweetal jaar geleden van de 
provinciale radar is verdwenen. Tijdens een commissievergadering in juni bracht hij het dossier ter 
sprake en toen bleek dat de gemeente Merchtem een opening zou maken om deze fietsroute 
vooralsnog te realiseren.

In deze context wenst hij te weten:

- of er in dit dossier ondertussen al nieuwe stappen ondernomen werden en welke eventuele 
verdere initiatieven er nog op stapel staan?

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de OMA B-route reeds een lange geschiedenis kent. 
In de vorige legislatuur werden reeds stappen gezet om deze route te realiseren. De provincieraad 
keurde in deze context een overeenkomst goed tussen de gemeenten Merchtem en Opwijk voor het 
uitvoeren van een onderzoek. De gemeente Asse heeft zelf een studiebureau aangesteld.
Hij legt uit dat de gemeente Merchtem echter in laatste instantie heeft laten weten de realisatie van 
deze route niet te zien zitten. 
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Dit was de tweede maal dat de gemeente terugkwam op de intentie om deze fietssnelweg aan te 
leggen. Vandaar dat de provincie ervoor heeft geopteerd, het initiatief over te laten aan de betrokken 
gemeente.

Hij bevestigt dat eerste schepen Elpers het provinciebestuur gecontacteerd heeft met het verzoek een 
nieuw overleg in te plannen. Dit overleg heeft plaatsgevonden in juli 2016 waarna het schepencollege 
aan de provincie gevraagd heeft het dossier weer op te pikken. De provincie heeft op haar beurt 
gevraagd dit verzoek te formaliseren in een brief.

Hij stelt dat het proces bijgevolg opnieuw zal opgestart worden waarbij het tracé in november op de 
wijzigingsronde zal gebracht worden in het kader van de optimalisatie van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk. Hij licht toe dat dit de eerste stap is om deze route weer op de agenda te krijgen en 
samen met de betrokken gemeente te bekijken hoe deze route kan bewerkstelligd worden. 

De heer Van den Cruijce vraagt of er grote routewijzigingen zijn ten opzichte van het eerder traject.

De heer Dehaene, gedeputeerde, heeft geen weet van grote wijzigingen, al zullen de finesses moeten 
blijken uit de vergadering. Hij benadrukt dat het voorliggend tracé alleszins zal gebruikt worden als 
basis.

Mondelinge vraag van de heer Joris Van den Cruijce van 10 september met betrekking tot het 
taalgebruik in het provinciedomein te Huizingen.

De heer Van den Cruijce licht toe dat één jaar nadat hij dezelfde situatie in dit halfrond aankaartte, er 
nog steeds Franstalige opschriften in het provinciedomein van Huizingen blijken uit te hangen.

In deze context stelt hij de volgende vragen:

- Werden de uitbaters van de horecazaak in het domein al op de situatie gewezen?
- Zijn dergelijke opschriften in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement, alsook de 

taalwetgeving?
- Zal een duurzame en effectieve oplossing worden uitgewerkt tegen de volgende editie van het 

Gordelfestival?

Op 22 september vorig jaar kondigde de provincie aan dat de Franstalige veiligheids- en
hygiënevoorschriften in het domein zouden worden vervangen door pictogrammen. De provincie zou 
erop toezien dat dit “zo spoedig mogelijk” in orde zou worden gebracht. Heeft die vervanging 
ondertussen plaatsgevonden?

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het domein en de medewerkers hierop toekijken en 
de horecazaken aanspreken opdat de regels gerespecteerd worden. Zo worden Franstalige affiches 
verwijderd door het personeel. Hij licht toe dat de concessionarissen aan de volgende bepalingen 
gebonden zijn:

- De voertaal in het domein is Nederlands. Alle aanduidingen moeten in het Nederlands gebeuren.
De bezoekers moeten in het Nederlands worden aangesproken en slechts wanneer blijkt dat zij 
geen Nederlands begrijpen, mag overgeschakeld worden naar een andere taal.

- Het is toegestaan om op de prijslijst of menukaart naast het Nederlands gebruik te maken van 
aanduidingen in een andere taal. Ook in dat geval primeert steeds het Nederlands.
Voor de andere talen dient men gebruik te maken van een kleiner lettertype.

Vervolgens zegt hij dat de afspraken herhaald zullen worden voor de volgende editie van het 
Gordelfestival. Deze afspraken zullen bovendien nogmaals aan bod komen tijdens de 
seizoenevaluatievergadering met alle concessiehouders. Net zoals dit vorig jaar gebeurde.

Hij legt uit dat de vervanging van de pictogrammen gedeeltelijk werd uitgevoerd. De 
communicatiedienst ontwierp nieuwe pictogrammen aan de concessie-speeltuin.
Wanneer de concessiehouder alsnog teksten aanbrengt in het Frans (bv. aan de trampolines), zal het 
domein deze verwijderen. Met de nieuwe wegwijzers die er tegen de start van het volgende seizoen 
komen, zou in principe geen tekstuele info meer nodig zijn.
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De heer Van den Cruijce vraagt zich af hoe het mogelijk is dat één jaar na datum toch nog Franstalige 
affiches ophangen. Hij concludeert dat de regels van het huishoudelijk reglement keer op keer 
overtreden worden. Indien deze affiches eveneens keer op keer verwijderd worden door het personeel 
van het domein, lijkt dit sterk op een pertinente weigering om deze regels na te leven.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, wenst een correcte oplossing en bevestigt dat dit probleem volgend 
jaar volledig van de baan zal zijn.

De heer Van den Cruijce herhaalt dat dit probleem zich reeds vorig jaar heeft voorgedaan en stelt vast 
dat de problematiek nog steeds dezelfde is. Hij hoopt dan ook dat dit opgelost is tegen de volgende 
editie van het Gordelfestival. Het kan niet zo moeilijk zijn om dit op te lossen.

De voorzitter deelt mee dat de heer Fonteyne, net voor de aanvang van deze provincieraadszitting,  
een vraag heeft geformuleerd over een bericht in de krant waarover hij graag wat meer toelichting 
wenst. Conform het huishoudelijk reglement van de provincieraad mag deze vraag gesteld worden 
maar kan niet van de deputatie verwacht worden dat hierop onmiddellijk geantwoord wordt.

De heer Fonteyne deelt mee dat ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag vermeldt dat de provincie Vlaams-
Brabant, in samenwerking met een aantal pilootbibliotheken in Halle, Vilvoorde, Leuven, Tienen en 
Diest, het project ‘thuis in taal’ heeft uitgewerkt. De bedoeling van dit project is voor te lezen aan 
anderstalige kinderen en op die manier hun thuistaal te stimuleren. Hij zegt dat uit onderzoek immers 
zou blijken dat een degelijke kennis van de thuistaal, een goede basis vormt voor het aanleren van het 
Nederlands.

Hij stelt dat volgens zijn fractie de provincie het voorlezen dient te promoten maar dan wel in het 
Nederlands.

In deze context stelt hij de volgende vragen:

- Waar kan het onderzoek teruggevonden worden waarnaar verwezen wordt in het desbetreffende 
artikel?

- Wanneer zijn de afspraken rond de samenwerking met deze bibliotheken gemaakt?

- Wat is de kostprijs van de 50 voorleeskoffers die worden voorzien?

- Wie geeft de voorleesworkshops aan ouders gezien dit in 13 verschillende talen zal gebeuren & 
wat is hiervan de kostprijs?

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat hij niet onmiddellijk op alle detailvragen kan 
antwoorden maar dat hij graag wat meer toelichting geeft rond het wetenschappelijk verhaal.

Hij zegt dat de studie werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteit en dat uit deze studie is 
gebleken dat het belangrijk is om de thuistaal goed machtig te zijn als opstap om ook het Nederlands 
te leren. De koffers zijn zo samengesteld dat er verhalen in 13 verschillende talen in zitten. De koffers 
bevatten tevens vertalingen naar het Nederlands zodanig dat er linken kunnen gelegd worden. Er 
werd ook een cd voorzien met een aantal kinderliedjes die terugkomen in deze verhalen. De liedjes 
zijn in het Nederlands.

Hij beaamt dat het niet alledaags is om via de thuistaal het Nederlands aan te moedigen maar deelt 
mee dat het onderzoek uitwijst dat deze methode wel degelijk vruchtbaar is. Hij zegt de overige info 
nog te zullen bezorgen.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 108.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeid bedrijf 't Kriekske te Halle' - openbaar 
onderzoek.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat dit RUP er gekomen is in opvolging van het 
planologisch attest dat enkele jaren geleden afgeleverd werd door de Vlaamse regering. Het RUP 
werd dan ook voorlopig vastgesteld en het openbaar onderzoek is lopende. Ze stelt dat in het kader 
van dit openbaar onderzoek aan de provincie wordt gevraagd een advies uit te brengen.

Ze deelt mee dat ‘t Kriekske sinds 1937 bestaat en gelegen is vlakbij het Hallerbos. Het verleende 
planologisch attest laat toe de horecagelegenheid op de huidige locatie te behouden en tevens de 
mogelijkheid geeft een beperkte uitbreiding te doen. In het planologisch attest wordt er echter wel 
gesteld dat er een oplossing moet komen voor de parkeerproblematiek ter hoogte van ’t Kriekske.

Ze licht toe dat er zich geregeld parkeerproblemen voordeden aan ‘t Kriekske en dat in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan een aantal parkeerplaatsen, die zich bevinden aan het Hallerbos, worden geclusterd 
samen met de parking van ‘t Kriekske. Op die manier is er meer parkeergelegenheid voor de uitbating 
van ‘t Kriekske en worden de parkeervoorzieningen in het natuurgebied teruggebracht tot aan de rand 
van het bos. Dit voorstel is in overeenstemming met de voorschriften uit het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan.

De heer Laeremans vraagt wat er zal gebeuren indien men vaststelt dat de parkeermogelijkheden 
alsnog niet toereikend zijn.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de parkeermogelijkheden werden onderzocht. Ze 
zegt dat het niet altijd even druk is aan het Hallerbos en dat er geen permanente oplossing wordt 
voorzien voor problemen die zich slechts enkele dagen per jaar voordoen.

De heer Fonteyne vraagt hoeveel parkeerplaatsen er uiteindelijk worden voorzien.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat ’t Kriekske over ongeveer 30 à 35 plaatsen 
beschikt. Ongeveer 20 à 25 plaatsen aan het Hallerbos zullen geclusterd worden met de 
parkeerplaatsen aan het ’t Kriekske.

De heer Fonteyne benadrukt dat de overrompeling van het Hallerbos, wanneer de boshyacinten in 
bloei staan, een ramp is voor de omwonenden. Hij vraagt of in deze periode shuttles kunnen voorzien 
worden zodat bezoekers hun wagens wat verder kunnen achterlaten.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat dit geen provinciale bevoegdheid is maar dat ze 
het wel kan melden in het kader van dit dossier.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 108 ter stemming voor.
Voorstel nr. 108 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 109.
Samengevoegde dienstenopdracht voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van 
een start- en projectnota met voorontwerpplan en wervend beeldmateriaal in het kader van de 
optimalisatie van de ‘Leirekensroute’ tussen Aalst en Londerzeel.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat er wordt voorgesteld een studiebureau aan te stellen 
voor het opmaken van een start- en projectnota voor de optimalisatie van de Leirekensroute.

Hij zegt dat in het begin van deze legislatuur een aantal routes werden geselecteerd waar 
fietssnelwegen zouden gerealiseerd worden. De Leirekensroute zat hier oorspronkelijk niet bij maar 
de vraag voor de realisatie ervan wordt erg gesteund door o.a. de Regionale Landschappen en de 
lokale besturen. Op termijn zou er dus een verbinding gecreëerd kunnen worden tussen Aalst, 
Londerzeel en Mechelen.

Hij legt uit dat een deel van deze route over het grondgebied van Oost-Vlaanderen loopt. Vandaar dat 
Oost-Vlaanderen 35% van de kostprijs van deze studie zal financieren. Dit komt overeen met een 
bedrag van ongeveer 30.000 euro. De provincie Vlaams-Brabant neemt een bedrag van 55.000 voor 
zijn rekening.
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 109 ter stemming voor.
Voorstel nr. 109 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 110.
Voorstel tot wijziging van het provinciaal subsidiereglement in het kader van mobiliteitsprojecten op 
school (Dr. Mobi).
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat er door deze reglementswijziging ook secundaire 
scholen in aanmerking komen voor een subsidie. Tot nu toe waren dat enkel lagere scholen. Hij 
benadrukt dat verkeersveiligheid niet stopt bij de lagere school vandaar dat er wordt voorgesteld het 
reglement ook open te trekken voor de secundaire scholen.

Een tweede aanpassing betreft een vereenvoudiging van het toegekend subsidiebedrag. Zo zal er 
geen onderscheid meer gemaakt worden tussen kleine en grote dossiers. Kleine dossiers worden 
bijgevolg geschrapt zodanig dat scholen effectief hun projecten dieper dienen uit te werken. Dit houdt 
ook in dat de minimumvoorwaarden aangepast worden. Bij goedkeuring van dit reglement zullen 
aanvragen tot 5.000 euro kunnen ingediend worden, weliswaar gekoppeld aan een aantal 
voorwaarden.

De heer Fonteyne dankt de deputatie en de provincieraad alvast voor goedkeuring van dit voorstel. Hij 
zegt zijn school eveneens aan te moedigen deel te nemen aan dergelijke projecten.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 110 ter stemming voor.
Voorstel nr. 110 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 64 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 111.
Goedkeuring definitief ontwerp, bestek en wijze van gunnen voor het ’onthaal- en administratief 
gebouw‘ in het provinciedomein Huizingen.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat op 2 februari 2016 het bestek en de wijze van gunnen 
werden goedgekeurd door de provincieraad. Jammer genoeg werden toen geen offertes ingediend. 
Hij zegt dat op 4 mei 2016 de markt opnieuw werd bevraagd. Aangezien de prijzen van de vier 
ingediende offertes veel hoger lagen dan de raming, werd de opdracht niet gegund. Vervolgens werd 
het dossier intern herbekeken om de opdracht alsnog te kunnen realiseren binnen de vooropgestelde 
raming.

Hij licht verder toe dat de werken in het kader van hernieuwbare energie ongewijzigd blijven. De 
warmtepomp en de led-verlichting blijven behouden in het bestek. In de oppervlakte van het gebouw 
werd wel gesnoeid. Zo zal er zal slechts één vergaderruimte voorzien worden en drie kassa’s in plaats 
van vier. Hij benadrukt dat het concept en de uitstraling van het gebouw behouden blijven. Hij 
benadrukt binnen de raming van 1.143.000 euro te willen blijven.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft een aantal bedenkingen bij dit voorstel. Ze merkt op dat 
het advies van de preventieadviseur, dat bij het dossier werd gevoegd, in het kader van het rooien van 
de bomen, hetzelfde is als in het dossier van 2 februari 2016. Ze vraagt of er geen aangepast advies 
noodzakelijk is en benadrukt hierbij het belang van correcte informatie.

Ze deelt mee dat op het document met de raming nog steeds 15 december 2015 als datum staat, 
terwijl het hier gaat over een geactualiseerde raming. Als de oude raming met de nieuwe raming wordt 
vergeleken, is het niet duidelijk welk document bij het aangepast bestek hoort.
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Ze stelt dat in de raming onder de rubriek ‘aanneming’ 40.000 euro wordt aangerekend terwijl dit in het 
vorige dossier slechts 17.000 euro bedroeg. Ze vraagt een verklaring voor deze stijging.

Vervolgens wijst ze op het bedrag dat werd voorzien voor de schilderwerken dat in de nieuwe raming 
twee maal werd opgenomen voor hetzelfde bedrag. Ook hierover wenst ze een nadere toelichting.

Ten slotte merkt ze op dat in de totaliteit van de raming het bedrag dat aan de architecten zou moeten 
betaald worden, zedig werd weggelaten terwijl dit in de vorige raming wel apart vermeld werd. Ze 
vraagt of er al dan niet meer zal moeten betaald worden voor deze post.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat deze vragen in de raadscommissie hadden moeten gesteld 
worden aangezien de technici dan ook aanwezig zijn.

Hij legt uit dat de bomen niet gerooid zullen worden. Het oorspronkelijk ontwerp werd verkleind om 
binnen de raming te kunnen blijven. Er werd niet gewerkt met begrotingswijzigingen. Het 
bouwprogramma werd geoptimaliseerd zodat het project binnen de raming kan worden uitgevoerd. Hij 
herhaalt dat er slechts één vergaderruimte wordt behouden en dat het aantal kassa’s werd herleid tot 
drie. Er werden bovendien andere materialen gekozen om zo de prijs te kunnen drukken zonder aan 
de uitstraling en het concept van het project te raken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede herhaalt haar vragen en wenst te weten waarom er geen 
nieuw advies van de preventieadviseur werd toegevoegd aan het aangepast dossier. Ze zegt dat er 
heel wat onduidelijkheid bestaat over o.a. de uitvoering van de schilderwerken en de erelonen van de 
architecten.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de architecten tegen dezelfde prijs werken. Voor de 
berekening van deze kosten wordt een vaste formule toegepast op de raming. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat als de raming stijgt, de kostprijs voor de 
architecten ook logischerwijze zal toenemen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat de raming met een kleine 100.000 euro stijgt. De 
kostprijs voor de architecten zal bijgevolg iets meer bedragen. In verhouding tot het totaalbedrag is dit 
een relatief kleine stijging.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat de heer Zelderloo gezegd heeft dat er niet zal 
gewerkt worden met budgetwijzigingen terwijl in het financiële luik van het voorstel wél wordt 
verwezen naar de derde budgetwijziging.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het niet gaat over wijzigingen van 300.000 of 400.000 
euro die moeten gecompenseerd worden. De raming stijgt van 1.045.000 euro naar 1.143.000 euro. 
Het verschil bedraagt dus slechts 100.000 euro.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vermoedt dat hierbij de kosten voor de architecten nog moeten 
geteld worden.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat deze kosten reeds vervat zitten in het totaalbedrag.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede antwoordt dat dit niet blijkt uit de nieuwe raming.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dit te laten onderzoeken en de informatie te laten toevoegen 
aan het verslag.

De heer Laeremans vraagt of het dossier niet beter wordt uitgesteld om de provincieraad te 
verzekeren van correcte informatie.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het dossier uitgebreid werd besproken in de 
betreffende raadscommissie en vraagt de goedkeuring van de provincieraad.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat haar fractie zich dan zal onthouden bij de stemming 
van dit dossier.
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n.v.d.r.

Er is maximaal rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt door IDPB op het eerste ontwerp. 
Gezien IDPB meermaals op de overlegmomenten aanwezig was en gezien de beperkte wijzigingen 
t.o.v. het eerste ontwerp, was het niet nodig om een nieuw advies te vragen aan de interne dienst voor 
preventie en bescherming van de werkplek.

Bij het maken van de pdf van de raming, is de datum blijkbaar niet aangepast. Het is weldegelijk de 
aangepaste raming. Voornamelijk hoeveelheden en eenheidsprijzen zijn aangepast, de materialen en 
de omschrijvingen zijn behouden.

Bij de vorige aanbesteding bleken de prijzen voor de rubriek ‘aanneming’ zeer uiteenlopend, ze waren 
wel allemaal opvallend hoger dan in de oorspronkelijke raming. Deze post was onderschat in de 
oorspronkelijke raming, vandaar dat de raming voor deze post geactualiseerd is naar 40.000 euro.

De schilderwerken kunnen teruggevonden worden onder artikel 9.0.11 grondlaag en 9.0.15 
natuurverven (afwerkingslaag), in de raming staat het artikelnummer juist vermeld, maar bij de tekst 
staat 2 keer grondlaag. Het ene bedrag betreft dus de grondlaag, het andere bedrag de 
afwerkingslaag.

Het ereloon van de architecten is vast en forfaitair op het ramingsbedrag bij inschrijving. Er zal dus 
niets meer betaald worden.

De raming betreft louter de bouwkost. Daarbij komen nog de erelonen en een bedrag voor 
vermoedelijke hoeveelheden en prijsherzieningen. Op die manier komen we tot het totaalbedrag.
Raming bouwkost : 1.143.000€ incl. btw.
Erelonen (architect, Veiligheidscoördinator, sondering,…): 72.019,26€ incl. btw.
Bijkomend vast te leggen op het moment van gunning: som voor prijsherzieningen en vermoedelijke 
hoeveelheden  (ca. 10% van de bouwkost).

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 111 ter stemming voor.
Voorstel nr. 111 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 44 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 20 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 112
Goedkeuring definitief ontwerp, bestek en wijze van gunnen voor 'het renoveren van het sanitair bij de 
speeltuin' in het provinciedomein te Huizingen.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het sanitair blok dat gelegen is aan de speeltuin in het 
provinciaal domein te Huizingen erg verouderd en weinig hygiënisch is. Ook de aansluitende 
overdekte ruimte is dringend aan vernieuwing toe. Hij deelt mee dat er gewerkt zal worden via een 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 112 ter stemming voor.
Voorstel nr. 112 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 113.
Goedkeuring bestek en wijze van gunnen voor het ontwerpen van de restauratie van het kasteel en de 
aanleg van roeisteigers' in het provinciedomein te Huizingen.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.
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De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat dit voorstel de aanstelling van een ontwerper behelst 
voor de restauratie van het kasteel te Huizingen. Daarnaast zullen in dit dossier ook roeisteigers 
worden aangelegd. Hij zegt dat er gewerkt wordt via onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. De kandidaten die in aanmerking komen werden opgenomen in het dossier. De 
noodzakelijke referenties werden hiervoor opgevraagd. Hij benadrukt dat dit dossier werd opgesteld in 
overleg met de dienst erfgoed en monumentenwacht. De raming voor deze opdracht bedraagt 96.000 
euro.

De heer Fonteyne merkt op dat de aanlegsteigers en de muur worden hersteld. Hij wenst te weten of 
ook de leveranciersbrug aan de achterkant van het kasteel wordt aangepakt.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de schil van het gebouw alsook de brug naar het 
terras en de roeisteigers worden gerestaureerd. Het achterste gedeelte van het kasteel zal worden 
opgenomen volgens de mogelijkheden. De uitvoering van extra werken zal afhankelijk zijn van het 
prijskaartje. De leveranciersbrug is echter wel mee opgenomen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 113 ter stemming voor.
Voorstel nr. 113 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 114.
Reglement op het gebruik van de nieuwe zaal en de infrastructuur in het provinciedomein het Vinne.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat op 3 september 2016 de nieuwe infrastructuur in het 
Vinne in gebruik is genomen. Het oude reglement dient te worden aangepast zodat ook de verhuur 
van de nieuwe zaal volledig wordt opgenomen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede dient een amendement in. De zitting wordt geschorst tot 
iedereen over het betreffende document beschikt.

De zitting wordt hervat.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede deelt mee dat dit amendement tracht alle schoonheidsfoutjes 
in het reglement recht te zetten.

Ze licht toe dat in artikel 5 (paragraaf 7) in de procedure van aanvraag de indruk wordt gewekt dat het 
reserveringscontract enkel via de post kan verkregen en teruggezonden worden. Ze stelt voor dat in 
het reglement wordt aangegeven dat dit digitaal ook mogelijk is.

Ze merkt op dat artikel 4 van de algemene verbodsbepalingen conform het reglement voor het gebruik 
van de infrastructuur in de provinciale onderwijsinstellingen is.

Daarnaast stelt ze vast dat in artikel 7 men over ‘hoger vermelde tarieven’ spreekt terwijl deze tarieven 
nergens terug te vinden zijn. De N-VA-fractie stelt dan ook voor om het woordje ‘hoger vermelde’ weg 
te laten en een verwijzing toe te voegen naar een tarievenblad.

Vervolgens wordt in artikel 11 bij ‘niet naleving van de voorgaande verplichtingen’ verwezen naar het 
vastgestelde uurloon in artikel 15. In artikel 15 is echter geen sprake van uurlonen. Deze zijn wel terug 
te vinden in artikel 16.

Er wordt ook eenmaal verwezen naar de indexering van de prijzen op 1 september. Mevrouw De 
Dobbeleer-Van den Eede zou daaraan willen toevoegen dat wat de prestaties van het personeel 
betreft, dit ook wordt ook aangepast aan de gezondheidsindex op 1 september. 
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Ze merkt vervolgens op dat in artikel 17 een stuk van een zin te veel staat, dit gedeelte dient bijgevolg 
geschrapt te worden.

Ten slotte heeft ze een vraag met betrekking tot de som van 250 euro die vermeld wordt in artikel 11, 
paragraaf 19. Voor niet-verwijderd afval, wordt een forfait van 250 euro gevraagd. Ze wenst te weten 
wat er zal gebeuren wanneer het opruimen van dit afval meer zou kosten dan het forfait dat gevraagd 
wordt.

De voorzitter merkt op dat dergelijke vragen beter in de betreffende raadscommissie worden 
behandeld.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede beaamt dit maar zegt dat de agenda slechts vijf dagen op 
voorhand wordt bezorgd aan de raadsleden terwijl de termijn voor het versturen van de documenten 
voor de provincieraad wettelijk geregeld is. Ze vindt de termijn te kort voor een degelijke voorbereiding 
voor de raadscommissies. Ze geeft toe niet meer goed te weten wanneer ze de documenten 
ontvangen heeft.

Mevrouw Sobrie geeft aan dat zij de betreffende documenten reeds twee weken op voorhand heeft 
ontvangen.

De voorzitter herhaalt dat dergelijke vragen tijdens de raadscommissie dienen besproken te worden.

De heer Poffé deelt de mening van de voorzitter maar vraagt een onderbreking om het amendement 
na te lezen.

De voorzitter schorst de zitting om 15.23 uur.

De zitting wordt hervat om 15.33 uur.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, stelt voor om het voorstel uit te stellen om het met de betrokken 
diensten te herbekijken. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt het uitstel van voorstel nr. 114 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 114 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig uitgesteld met 63 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 115.
Opdracht voor het implementeren, beheren, onderhouden en ondersteunen van een Provinciaal 
Bibliotheek Systeem (PBS) ten behoeve van de dienst Cultuur van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. Goedkeuring.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, stelt dat dit geen alledaags dossier is. Er is hier namelijk sprake van 
een timingprobleem. De provincie mag zich vanaf 2018 niet meer bezighouden met 
persoonsgebonden aangelegenheden. De oorspronkelijke datum van deze overgang was 1 januari 
2017 maar gezien de overdracht werd verschoven naar 2018, dient een tussentijdse oplossing te 
worden gezocht.
 
Hij legt uit dat het provinciaal bibliotheek systeem werd ontwikkeld door LIBIS, in samenwerking met 
de KU-Leuven. Het contract werd echter reeds twee keer met een jaar verlengd waardoor een 
verlenging binnen het huidig contract niet meer mogelijk is. Het bibliotheeksysteem zal in de toekomst 
door Vlaanderen worden overgenomen. Bovendien zal een nieuw Vlaams systeem geïntroduceerd 
worden.

Hij stelt dat er twee mogelijkheden zijn om het huidige systeem met de nodige termijn te verlengen:

De eerste optie houdt een overeenkomst in met de Vlaamse vzw Cultuurconnect. Deze vzw zou het 
contract overnemen voor de overige periode met de bouw van een systeem tegen een nominatief 
bedrag, gelijk aan het bedrag voor het onderhoud van de huidige overeenkomst. Deze oplossing is 
juridisch haalbaar.
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Voor deze optie wordt machtiging gevraagd zodat de deputatie verder kan onderhandelen. Hij brengt 
in herinnering dat het huidige contract eindigt op 4 november 2016. Cultuurconnect lijkt bereid om in 
dit scenario mee te gaan, maar 100% zekerheid is er niet, aangezien de overeenkomst nog niet werd 
afgesloten.

Hij licht toe dat als tweede optie wordt gekozen voor de goedkeuring van een bestek om het beheer 
van en het onderhoud op het systeem te verlengen. Met in achtneming van de wettelijke voorziening, 
wordt hiervoor slechts één kandidaat aangeschreven, namelijk de KU-Leuven.

De heer Fonteyne vraagt zich af of alle bibliotheken zullen overstappen naar hetzelfde systeem 
wanneer dit effectief een Vlaamse materie wordt. Hij is bezorgd dat bibliotheken, die recent 
overgestapt zijn naar het PBS-systeem, in 2018 opnieuw moeten overstappen naar een ander 
systeem. Hij vreest dan ook voor bijkomend geld- en tijdsverlies.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de deputatie die bezorgdheid deelt. De bibliotheken 
die reeds overgeschakeld zijn, zullen een individueel traject doorlopen. Bij het nieuwe Vlaamse 
systeem zullen enkel de bibliotheken, die het geluk hebben dat hun systeem geselecteerd is als het 
nieuwe Vlaamse systeem, dat niet moeten doen. Hij licht toe dat indien op Vlaams niveau wordt 
beslist om LIBIS te gebruiken, de overschakeling van onze bibliotheken niet nodig is.

De heer Fonteyne informeert of er financiële implicaties zijn voor de bibliotheken, mocht Vlaanderen 
toch kiezen voor een ander systeem dan het huidige. Hij vraagt of de provincie op dat moment kan en 
mag tussenkomen om de bijkomende kosten op te vangen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat er 25.000 euro voorzien was per bibliotheek die wou 
overschakelen naar het provinciale systeem. Hij voegt hieraan toe dat er geen subsidies voorzien zijn 
voor de overstap naar het Vlaamse systeem omdat dit dan geen bevoegdheid van de provincie meer 
is. Hij merkt op dat dit een vraag is die men op Vlaams niveau dient te stellen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt zich af waarom men niet onmiddellijk naar de KU-
Leuven is gestapt voor een verlenging van het contract. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, herhaalt dat dit te wijten is aan het uitstellen van de overdracht van 
de bevoegdheden naar Vlaams niveau. Het meest eenvoudige zou zijn dat Cultuurconnect het 
contract zou overnemen tegen dezelfde voorwaarden. Hij zegt dat in dat geval er geen nieuwe 
overheidsopdracht moest opgestart worden. Ook Cultuurconnect geeft de voorkeur om de 
overeenkomst met LIBIS over te nemen. Zij dienen hiervoor echter nog de nodige juridische stappen 
te ondernemen. Zolang deze overeenkomst niet op papier staat, dient de provincie veiligheidshalve 
een tweede optie te voorzien.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst te weten of er geen onderhandelingsprocedure met de 
KU-Leuven kon opgestart worden.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het contract reeds tweemaal verlengd werd met één 
jaar. Hij voegt eraan toe dat in het voorliggende bestek een bepaling in de wetgeving wordt gebruikt 
die toelaat slechts één leverancier aan te schrijven gezien het om technische, economische en 
praktische redenen niet haalbaar is om dit project te laten uitvoeren door een andere aanbieder dan 
de huidige dienstverlener.

Er worden geen verdere vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 115 ter stemming voor.
Voorstel nr. 115 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 116.
Provinciaal reglement betreffende initiatieven ter ondersteuning van de aansluiting onderwijs + 
arbeidsmarkt: PLUS-projecten.
Dit voorstel werd op 6 september 2016 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.
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De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat het reglement als doel heeft de kloof tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt te verkleinen. Dit gebeurt door het oproepen van onderwijsinstellingen en bedrijven 
om vernieuwende initiatieven te nemen in het kader van diezelfde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 
Hiervoor wordt binnen het reglement een bedrag van 1.000 euro per jaar per project voorzien en dit 
voor maximum 6 projecten: 3 projecten vanuit het onderwijs, 3 projecten vanuit het bedrijfsleven.

De heer Fonteyne zegt dat de Vlaams Belang-fractie dit voorstel zal steunen. Hij merkt echter op dat 
de regio rond Halle minder betrokken wordt. Hij vraagt of hieraan in de toekomst aandacht zal besteed 
worden. In de gegeven voorbeelden is er immers sprake van projecten in Leuven, Tienen en  
Vilvoorde. Hij hoopt dat er tevens zal gewerkt worden in de regio rond Halle.

De heer Florquin, gedeputeerde, geeft aan dat het onderwijsinstellingen in de provincie Vlaams-
Brabant betreft, Halle-Vilvoorde maakt hier deel van uit.

De heer Dunon brengt aan dat ook de N-VA-fractie dergelijke initiatieven steunt, maar maakt de 
vergelijking met de mobiliteitsprojecten van Dr. Mobi. Hij stelt dat 3 projecten van 1.000 euro vrij lage 
bedragen zijn. Ook bij Dr. Mobi heeft men met vrij lage bedragen willen starten. Hij verwijst naar de 
wijziging van het subsidiereglement van deze mobiliteitsprojecten. Hij vraagt zich af of men de 
bedragen niet beter verhoogt om de spelers die men wenst te bereiken, effectief geïnteresseerd te 
krijgen.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat voor de onderwijsinstellingen de dag van vandaag alle 
bedragen welkom zijn, hoe hoog of hoe klein ze ook zijn. In deze context is 1.000 euro een belangrijk 
bedrag voor een onderwijsinstelling.

De heer Dunon vervolgt dat het niet alleen gaat over onderwijsinstellingen. Er zijn drie 
onderwijsinstellingen, maar ook drie bedrijven. Voor bedrijven is dit duidelijk een ander verhaal.

Er worden geen verdere vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 116 ter stemming voor.
Voorstel nr. 116 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen, zoals  
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 117.
Vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger in de raad van bestuur en de algemene 
vergadering van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant
Dit voorstel werd op 25 augustus 2016 behandeld door de deputatie.

De voorzitter legt uit dat er zowel een vertegenwoordiger moet aangeduid worden voor de algemene 
vergadering als de raad van bestuur van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.
De vervanging van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering verloopt volgens het systeem 
D’Hondt. Hierdoor dient de kandidatuur vanuit de Groen-fractie te komen.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat hij de kandidatuur van mevrouw Sarah Sneyers heeft ontvangen als 
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 117 ter stemming voor.- algemene vergadering
Mevrouw Sarah Sneyers behaalt bij geheime stemming 40 stemmen voor, 7 tegenstemmen en 15 
onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. Aldus wordt 
mevrouw Sneyers aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw 
Toerisme Vlaams-Brabant.

De voorzitter deelt mee dat hij drie kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat als effectief 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant:

- Mevrouw Sarah Sneyers (Groen)
- Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede (NV-A)
- De heer Frédéric Petit (UF)
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De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 117 ter stemming voor.- raad van bestuur
Mevrouw Sarah Sneyers behaalt bij geheime stemming 31 stemmen, mevrouw Linda De Dobbeleer-
Van den Eede behaalt 20 stemmen, de heer Frédéric Petit behaalt 8 stemmen, er zijn geen 
tegenstemmen en 3 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. Aldus wordt mevrouw Sneyers aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 117 ter stemming voor de duur van het mandaat, tot einde 
legislatuur
Artikel 2 van voorstel nr. 117 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 34 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 27 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van motie nr. 118.
Motie i.v.m. een Nederlandstalige rechtbank voor Vlaams-Brabant
Deze motie werd op 6 september 2016 ingediend door de heer Laeremans en toegevoegd aan de 
agenda van de provincieraad van 13 september 2016.

De heer Laeremans licht de motie toe en herinnert de provincieraadsleden eraan dat hij tijdens de 
vorige legislatuur een motie over hervorming van het arrondissement Halle –Vilvoorde heeft 
ingediend. Hij gaf toen aan dat in het Vlaamse parket van Halle-Vilvoorde, Franstalige magistraten 
zouden worden ingezet die onder de hiërarchie staan van een Franstalige Brusselse procureur. Zij 
krijgen dan de opdracht om systematisch alle dossiers met anderstalige daders te kanaliseren naar de 
Franstalige correctionele rechtbank die garant zal staan voor een lakse aanpak.

Hij zegt dat het laks vrijlatingsbeleid bijgevolg zal blijven duren. Hij legt uit dat het veiligheidsbeleid in 
Halle-Vilvoorde daardoor ondergraven wordt. In dit voorstel schuilt bovendien een onaanvaardbaar 
wantrouwen tegenover de Nederlandstalige magistraten. De motie van Vlaams Belang werd door de 
meerderheid weggestemd.

Hij stelt dat gedeputeerde Elke Zelderloo toen het Vlinderakkoord verdedigde en zei dat het de 
bedoeling was een veiligheids- en strafrechtelijk beleid in Halle-Vilvoorde te kunnen voeren op maat 
van de lokale noden.

Hij deelt mee dat in ‘De Standaard’ van 1 september 2016 te lezen is dat procureur Thierry Freyne 
voor de invoering van een eigen rechtbank voor de Vlaamse rand pleit, los van Brussel. Deze 
procureur heeft twee jaar ervaring met een eigen parket in Asse maar stelt vast dat bijvoorbeeld een 
inbreker die in Zemst op heterdaad betrapt wordt door een buurtinformatienetwerk, nadien gewoon 
vrijgelaten wordt door een Franstalige onderzoeksrechter in Brussel wegens “niet-prioritair”. 

De heer Laeremans benadrukt dat dit precies is wat door Vlaams Belang voorspeld was. Verder stipt 
hij nog aan dat de parketmedewerkers heel wat tijd verliezen wanneer ze overdag heen en weer 
moeten naar Brussel.

Hij verwijst vervolgens naar een ander artikel in ‘Het Laatste Nieuws’, dat verhaalt dat Vlaamse 
slachtoffers van de aanslagen in Zaventem zich benadeeld voelen door de Franstalige procedure. De 
daders zouden ervoor kiezen hun proces in het Frans te laten voeren, met als gevolg dat de 
Vlamingen nog eens de dupe worden van de zaak.

Hij zegt dat er echter een historische verklaring is voor de actuele taaltoestand. In de 19de eeuw 
kregen Coucke en Goethals in Wallonië immers een eentalig Frans proces, en werden ze ten 
onrechte veroordeeld omdat ze niets begrepen hadden van het proces. Hij zegt dat we nu in het 
andere uiterste terechtgekomen zijn en vindt het stuitend dat anderstalige daders steeds voor de 
Brusselse procedure kiezen, wat ertoe leidt dat ze op een mildere straf kunnen rekenen. Het lijkt hem 
dan ook niet meer dan logisch dat men processen in de streektaal voert waarbij uiteraard voor de 
verdediging een vertaling kan worden voorzien. Dat is ook de praktijk in andere landen. 
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De heer Laeremans zegt dat de Vlaams Belang-fractie dan ook voorstelt om een motie naar de 
hogere overheid te sturen. Zijn partij wil de veiligheid van de inwoners verhogen door de invoering van 
een eigen rechtbank, niet alleen in Halle–Vilvoorde maar in heel Vlaams Brabant zodat wie in dit 
arrondissement een misdaad pleegt, ook bij ons berecht wordt. Elke Vlaamse provincie heeft een 
eigen rechtbank, alleen Vlaams-Brabant niet. Zijn fractie vraagt dan ook om na te denken over een 
aanpassing van de wetgeving zodanig dat de streektaal ook de procestaal wordt waarbij in het kader 
van recht van de verdediging, tolken worden voorzien.

Mevrouw Sobrie repliceert dat ze vanuit haar praktijk wel enige ervaring meent te hebben met 
betrekking tot de Nederlandstalige rechtbank voor Vlaams-Brabant en niet, zoals de Vlaams Belang-
fractie op vrij lichtzinnige wijze tot de conclusie komt, dat het hervormde gerechtelijke arrondissement 
BHV slecht zou functioneren en dat de Vlamingen daarvan de dupe zouden zijn. Ze stelt dat de 
Vlaams Belang-fractie zich daarbij schijnbaar enkel en alleen op krantenartikelen baseert.
Ze zegt dat het misschien allemaal nog wat stroef loopt, en dat er hier en daar nog bijgeschaafd moet 
worden maar dat dit ook niet anders kan na amper twee jaar praktijk. Ze stelt zich echter niet akkoord 
te kunnen verklaren met de simplistische stelling van de Vlaams Belang-fractie.

Ze zegt dat wat de organisatorische kant van de rechterlijke orde betreft, bij de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel er uitdrukkelijk voor gekozen werd om het parket van Brussel 
verticaal te splitsen in een parket bevoegd voor Brussel en een parket bevoegd voor Halle-Vilvoorde. 
Zo kan in het opsporings- en vervolgingsbeleid rekening worden gehouden met de bijzondere 
problematiek van de rand rond Brussel. 

Door de rechtbanken zélf werd echter een andere logica gehanteerd en is er vandaag sprake van een 
Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank te Brussel, waarbij de territoriale bevoegdheid niet 
werd gewijzigd. Ze licht toe dat dit als voordeel heeft dat de Nederlandstalige rechtbank te Brussel 
voldoende slagkracht heeft en behoudt. Op het niveau van de rechtbank kan immers geen inhoudelijk 
vervolgingsbeleid worden gevoerd, zodat een verticale splitsing niet dezelfde voordelen zou hebben 
als op het niveau van het parket. 

Wat de strafrechtelijke kant betreft beklemtoont ze dat ze uiteraard ook het pleidooi van procureur 
Freyne heeft gelezen. Er zijn echter andere bronnen die stellen dat het parket van Brussel wel degelijk 
een adequaat vervolgingsbeleid heeft. Wanneer een onderzoeksrechter of een rechter een persoon 
niet opsluit of minder bestraft, zoals de Vlaams Belang-fractie beweert, hoeft men daar niet op te 
reageren, dit kan of mag zelfs niet. Alle rechters oordelen immers in alle onafhankelijkheid naar eer en 
geweten.

Ze wenst de Vlaams Belang-fractie dan ook gerust te stellen over het taalgebruik voor de 
rechtbanken. In Brussel kan de Vlaming zich, evenals de Franstalige, zich in zijn of haar eigen taal 
voor de rechtbank uitdrukken. Het is wel een fundamenteel recht van de betichten om voor de 
Brusselse rechtbanken een taalkeuze te maken. In het geval aangehaald door de Vlaams Belang-
fractie, is inderdaad territoriaal de Brusselse rechtbank bevoegd en hebben de betichten blijkbaar het 
Frans gekozen als taal voor het proces. De Vlaamstalige burgerlijke partijen zullen het proces en alle 
procesrechtelijke handelingen met behulp van een tolk kunnen volgen.

Mevrouw Sobrie stelt dan ook voor aan de provincieraad om deze motie weg te stemmen.

De heer Laeremans reageert dat veel mensen blijkbaar ontevreden zijn. Hij zegt dat de daders zeer 
goed weten dat ze minder zwaar gestraft zullen worden in een Franstalige rechtbank. Hij vindt het feit 
dat men hiervoor gewoon kan kiezen, discriminerend voor de Vlamingen, zeker ten opzichte van de 
slachtoffers, die op die manier twee keer worden gestraft.

De heer Petit deelt mee dat UF-fractie volledig het standpunt van mevrouw Sobrie ondersteunt.

De heer Van Den Cruijce merkt op dat de splitsing van het gerechtelijk arrondissement een 
compromis is geweest. Elke Vlaamse partij gaf aan voorstander te zijn van een territoriale splitsing. Hij 
vraagt zich af of dit forum niet gebruikt dient te worden om nadelen door te spelen aan de hogere 
overheid.

Er worden geen verdere vragen of opmerkingen meer geformuleerd.
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De voorzitter legt motie nr. 118 ter stemming voor.
Motie nr. 118 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 41 tegenstemmen, 20 stemmen voor en 
geen onthoudingen, zoals  weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat gedeputeerde Dehaene een toelichting zal geven over de 
fietsverbindingen in Vlaams-Brabant.

n.v.d.r.

De betreffende presentatie is terug te vinden op de deelsite van de raadsleden.

De voorzitter zegt dat de volgende vergadering van de provincieraad zal plaatsvinden op 11 oktober 
2016 en sluit de raadszitting om 16.40 uur.


