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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 11 oktober 2016

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.07 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Annita Vandebroeck, mevrouw Bernadette Stassens, mevrouw Ingrid Claes, mevrouw 
Fatima Lamarti, mevrouw Geertrui Windels, mevrouw Elke Wouters, de heer Nico Creces, mevrouw 
Nicole Geerseau-Desmet, mevrouw Elke Zelderloo; provincieraadsleden.

Afwezigen
/

In Memoriam de heer Hans Van Vlierberghe

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 26 september 2016 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke 
vraag van 3 september 2016 van de heer Koen Moeyersons in verband met de mogelijkheid om 
babyverzorgingstafels te voorzien in de gebouwen van de provincie.

Op 27 september 2016 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan 
Laeremans van 4 september 2016 in verband met de wachtrij aan het zwembad in het provinciaal 
domein te Kessel-Lo op 23 en 24 augustus 2016.

Op 6 oktober werd een schriftelijk antwoord gegeven op de mondelinge vraag van de heer Fonteyne 
tijdens de vorige provincieraad. 

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 119 t.e.m. 126 bij hem werden ingediend.
Op 5 oktober 2016 diende mevrouw Sonia Van Laere, namens de N-VA-fractie, amendement nr. 
123/1 in bij de nota over de integrale visie van de betrokken overheden en actoren voor de 
Demervallei en de Laak van Diest tot Werchter.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 13 september 2016 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.
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Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

Mondelinge vraag van mevrouw Sonia Van Laere van 10 oktober 2016 met betrekking tot het 
project ‘Thuis in Taal’.

De heer Smout deelt mee dat hij tijdig een mondelinge vraag heeft ingediend die onontvankelijk werd 
verklaard, omdat zijn vraag geen actueel karakter zou hebben. Hij stelt dat klantgerichtheid en 
flexibiliteit in de provinciale domeinen altijd actueel zijn en verwijst enerzijds naar het schriftelijk 
antwoord dat de heer Laeremans op 27 september 2016 heeft ontvangen en anderzijds naar het 
persdossier van 6 oktober 2016 dat drie artikels bevat over dezelfde problematiek. Hij begrijpt niet 
waarom zijn mondelinge vraag werd afgewezen. De fractie protesteert hiertegen.

De voorzitter neemt akte van het protest en verduidelijkt dat de finaliteit van de vraag te maken had 
met de start van het nieuwe toeristische seizoen.

De heer Smout gaat niet akkoord. Hij vermoedt dat als hij vóór aanvang van het toeristische seizoen 
opnieuw deze vraag stelt, men waarschijnlijk zal antwoorden dat hij peilt naar intenties. Hij vraagt zich 
af waar de grens ligt van wat al dan niet actueel is, als er slechts één provincieraad per maand 
plaatsvindt.

De voorzitter repliceert dat maatregelen die moeten getroffen worden bij het begin van het volgende 
seizoen ten vroegste naar mei 2017 verwijzen. De vraag is bovendien enkel afgewezen als 
mondelinge vraag. Hij stelt dat, indien deze vraag schriftelijk wordt ingediend, er zeker een antwoord 
komt.

De heer Smout antwoordt dat de heer Laeremans reeds een schriftelijk vraag heeft gesteld, maar 
geen afdoend antwoord ontving. Hij zegt dat de heer Laeremans dit verder in het bureau zal 
behandelen om een gepast alternatief te vinden.

De voorzitter bevestigt dat de fractievoorzitter van Vlaams Belang dit inderdaad heeft gevraagd en dat 
er is ingegaan op de vraag om dit op de volgende vergadering van het bureau te agenderen.

Mevrouw Van Laere licht toe dat tijdens de provincieraad van 13 september 2016 enkele 
onaangekondigde vragen werden voorgelegd aan de deputatie over het project ‘Thuis in taal’ en meer 
bepaald over het aanmoedigen van voorlezen aan niet-Nederlandstalige kinderen in hun thuistaal.

Doordat deze vragen slechts gedeeltelijk konden worden beantwoord en de aanvullende informatie 
niet werd toegevoegd aan de notulen, heeft ze over dit project en de brochure ‘Thuis in Taal’ een 
aantal bijkomende vragen.

Ze stelt dat we in de brochure ‘voorleestips’ lezen dat ‘Thuis in taal’ de thuistaal versterkt. Dat is, 
onafhankelijk van welke de thuistaal is, ontegensprekelijk waar. Hoe het Nederlands echter wordt 
versterkt (i.c. via het ter beschikking stellen van leeskoffers in bibliotheken) door een thuistaal te 
stimuleren, die niet het Nederlands is, wordt niet uitgelegd in de brochure. Dit ligt ook niet meteen voor 
de hand, in de wetenschap dat taalverwerving, met name van een andere taal dan de thuistaal, sterk 
afhankelijk is van o.a. taalverwantschap en verder wordt bepaald door een veelheid aan interne en 
externe factoren. (cfr. o.a. Lightbown, P.M., and N. Spada. How Languages Are Learned. Oxford: 
Oxford University Press, 2013.) 

In deze context wenst ze te weten:

- wat de bron en de validiteit zijn van het wetenschappelijk onderzoek waarop dit project steunt?

- of de bevindingen uit dit onderzoek kunnen worden veralgemeend?

- welke elementen aangeven dat het stimuleren van een thuistaal ook een stimulerend effect heeft 
op de Nederlandse taal? Hoe dat effect in dit project wordt nagegaan?

- wat de initiatiefnemers weten over het bibliotheekbezoek van en de voorleescultuur bij de 
anderstalige doelgroep(en) die dit project voor ogen heeft?
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- welke thuistalen voor dit project werden uitgekozen en op basis waarvan deze talen werden 
geselecteerd?

- welk het totale budget is dat voor dit project werd uitgetrokken en hoeveel niet-Nederlandstaligen 
de initiatiefnemers met dit project hopen te bereiken?

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er een aantal wetenschappelijke studies bestaan (van 
2007, 2013, 2014, 2015, - uit verschillende landen), waarvan de validiteit niet betwijfeld wordt door de 
deputatie. Hij begrijpt dat er vaak intuïtief twijfel rijst over de stelling dat voorlezen in de thuistaal net 
het leren van het Nederlands zou stimuleren. Uit de studies blijkt echter dat kinderen met een goede 
beheersing van de thuistaal, inclusief regelmatige voorleesmomenten én aanmoediging tot zelf lezen, 
de techniek om een andere taal te leren beter onder de knie krijgen. Hij licht toe dat de taalselectie 
voor de koffers in overleg gebeurde met de bibliotheken uit het pilootproject in de deelnemende 
gemeenten. Een 13-tal talen werden gekozen (Spaans, Bulgaars, Nepalees, Arabisch, Turks, 
Koerdisch, Pools, Albanees, Armeens, Russisch, Roemeens, Portugees en Berbers). De kostprijs 
voor de brochures en alle (promotie) materiaal bedraagt 14.138 euro. Hij besluit dat het succes 
hiervan zal bepalen of dit ook wordt uitgerold naar andere bibliotheken.

Mevrouw Van Laere vraagt of de titels van de studies kunnen bezorgd worden, en peilt tevens naar de 
kennis van de initiatiefnemers over de voorleescultuur bij anderstalige ouders.

De voorzitter antwoordt dat de titels van de studies zullen worden opgenomen in het Bulletin van 
Vragen en Antwoorden, naar aanleiding van de vraag van de heer Fonteyne.

De heer Dehaene, gedeputeerde, herhaalt dat het project een samenwerking is van streekgericht 
bibliotheek-  en cultuurbeleid, een groep die kennis heeft van de dagelijkse realiteit in de bibliotheken. 
Dit is de basis van het project. 

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Van De Wiele een dringende mondelinge vraag heeft. Hij 
herinnert eraan dat mondelinge vragen vóór 8 uur ’s ochtends, de dag vóór de provincieraad, moeten 
ingediend worden. Wanneer een mondelinge vraag niet tijdig wordt ingediend, kan de deputatie 
bijgevolg niet verplicht worden om onvoorbereid een antwoord te formuleren.

Mevrouw Van De Wiele licht toe dat op 9 en 10 oktober 2016 de Brabantse ‘Vrouwen–beweeg- en 
gezondheidsdagen’ plaatsvonden in Scherpenheuvel. Graag kende ze het aantal deelnemers en 
wenst ze te weten wie een uitnodiging ontving en waarom o.a. zijzelf drie dezelfde uitnodigingen 
kreeg.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat hij dit met de betrokken diensten moet nakijken. Hij 
zegt dat hij het antwoord schriftelijk zal bezorgen.
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Raadsvoorstellen

Openbare zitting

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 119.
PIVO Asse - diverse gevelwerken aan gebouwen 69, 106, 44 en 45. Goedkeuring bestek en wijze van 
gunnen. 
Dit voorstel werd op 20 september 2016 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De voorzitter vraagt aandacht voor een technische rechtzetting in artikel 2 van het besluit. Hij licht toe 
dat de huidige optelsom niet klopt en dat het totaalbedrag 94.852,88 euro bedraagt, zoals elders 
vermeld wordt in het besluit. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de pleisterwerken van gebouw 69 reeds 15 jaar oud zijn 
en bijgevolg beginnen af te brokkelen. Hierdoor is er gevaar voor schade door vocht en vrieskou. 
Aangezien deze loods sowieso moet aangepakt worden, wil men van de gelegenheid gebruikmaken 
om loods 106 beter te isoleren. Bij loods 44 en 45 gaat het om het herstellen van het sierpleisterwerk, 
ter aanvulling van de werken die de eigen mobiele ploeg van de provincie reeds heeft uitgevoerd. Het 
voorziene totaalbedrag van deze werken bedraagt 94.852 euro.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 119 ter stemming voor.
Voorstel nr. 119 wordt bij hoofdelijke stemming éénparig aangenomen met 58 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 120.
PIVO Asse - vervanging lichtstraten loods 67, 68, 99, 105 en 106. Goedkeuring bestek en wijze van 
gunnen.
Dit voorstel werd op 20 september 2016 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat tijdens de bespreking in de raadscommissie bleek dat 
het thema en de precieze hoogdringendheid in dit dossier niet helemaal duidelijk waren. Het betreft de 
vervanging van de glazen koepels in de daken in bepaalde loodsen. Het gaat dus niet over de 
vervanging van de verlichting. Na inspectie bleken de lichtstraten aan vervanging toe – het zijn 
immers nog de originele – waarbij meteen ook beter isolerend, energiezuiniger materiaal gebruikt kan 
worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 120 ter stemming voor.
Voorstel nr. 120 wordt bij hoofdelijke stemming éénparig aangenomen met 58 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 121.
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande schilderwerken en kleine voorbereidende 
werkzaamheden voor alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 27 september 2016 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid 
en patrimonium.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat de raamovereenkomst een efficiëntere en beter 
geprijsde uitvoering van schilderwerken beoogt in alle provinciale instellingen van het provinciebestuur 
van Vlaams-Brabant. De opdracht omvat twee percelen: de regio Leuven en de regio Halle - 
Vilvoorde. Hij zegt dat door de opsplitsing van de opdracht in verschillende percelen, geïnteresseerde 
firma’s maximaal in concurrentie worden gesteld. Zo kunnen ook kleinere firma’s in aanmerking 
komen voor een deel van de opdracht.

Hij zegt dat de raamovereenkomst wordt afgesloten voor een maximumperiode van 4 jaar. De totale 
uitgaven, voor de duur van het contract, zullen het maximumbedrag van 726.000 euro incl. btw niet 
overschrijden.
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De heer Laeremans merkt op dat het om een hoog bedrag gaat en stelt zich de vraag of dit gebaseerd 
is op een gemiddeld verbruik van alle instellingen samen tijdens de voorbije legislatuur. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde antwoordt dat het inderdaad een gemiddelde is van alle werken die 
in het verleden werden uitgevoerd. Hij zegt dat het de bedoeling is om het werk dat de mobiele 
ploegen niet meer gedaan krijgen door overbelasting, in de toekomst uit te besteden. Hij benadrukt 
dat er bepaalde periodes zijn waarbinnen herstellingen en schilderwerk afgewerkt moeten worden, 
bijvoorbeeld in de maanden juli en augustus. 

De heer Smout vraagt of dit raamcontract een exclusiviteitscontract is en of dit betekent dat de 
mobiele ploegen niets meer mogen doen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde verklaart dat de mobiele ploegen meer doen dan enkel 
schilderwerken. Hun takenpakket omvat o.a. technische ingrepen, elektrische herstellingen, het 
plaatsen van elektrische apparatuur, enz. Gedurende de looptijd van het contract mogen de mobiele 
ploegen echter wel nog schilderwerken uitvoeren.

Mevrouw De Dobbeleer-Van Den Eede vraagt of een afweging werd gemaakt tussen het aannemen 
van een extra werknemer in de mobiele ploeg en dit raamcontract.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat dit onderzocht kan worden, maar dat dit nu niet ter 
discussie staat. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 121 ter stemming voor.
Voorstel nr. 121 wordt bij hoofdelijke stemming éénparig 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. 122.
Afbakening KSG Diest - provinciaal RUP Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest - definitieve 
vaststelling.
Dit voorstel werd op 27 september 2016 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, 
verkeer en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat het kleinstedelijk gebied door een PRUP werd 
afgebakend in 2012, waarbij twee deelplannen werden vernietigd door de Raad van State omwille van 
technische gegevens (met name de onvoldoende integratie van het waterbeheer in de plannen). In 
februari 2016 werd dit plan voorlopig goedgekeurd en werd een openbaar onderzoek georganiseerd, 
gevolgd door een informatievergadering. De PROCORO heeft vervolgens alle bezwaren en 
opmerkingen gebundeld en een uitvoerig advies afgeleverd. Ze licht toe dat het dossier werd 
besproken in de raadscommissie en dat de deputatie voorstelt het advies van de PROCORO op te 
nemen, teneinde het plan definitief te kunnen vaststellen.

De heer Smout merkt op dat de PROCORO het advies van de gemeenteraad van Diest voor  de 
Leuvensesteenweg naast zich neerlegt, met het argument dat dit gebied nauwelijks 700 meter van het 
centrum van Diest gelegen is. De gemeenteraad en de hele stad vrezen dat zo nog meer kleinhandel 
vanuit het centrum wordt weggezogen naar de buitenrand, indien de minimale winkeloppervlakte niet 
wordt vergroot. Hij vraagt waarom de deputatie niet dieper is ingegaan op het advies van de stad 
Diest.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, repliceert dat de oppervlakte reeds van 400 naar 600 m2 
evolueerde. In het kader van deze procedure heeft de stad Diest echter de vraag gesteld om deze 600 
m² op te trekken naar 700 m2. De PROCORO volgt de argumentatie van de stad Diest hierin niet. Ze 
vergelijkt dit met het kleinstedelijk gebied van Tienen. Daar is ook 600 m2 ingenomen voor functies, die 
geen plaats vinden binnen die perimeter van de kern zelf. Ze stelt dat dit, andere kleinstedelijke 
gebieden indachtig, zeker goed is voor de (klein) handel in de kern van de stad. 

De heer Smout maakt de bedenking dat het stadsbestuur van Diest die oppervlakte vermoedelijk niet 
zonder specifieke objectieve reden van 600 m² naar 700 m2 wil optrekken. Hij zegt dat wanneer men 
een aantal percelen of panden tussen 600 m² en 700 m2 heeft, het voor de hand ligt dat men voor 
deze stad een ander minimum wil hanteren dan in Tienen.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de angst voor leegloop ongegrond is. Net om 
deze leegloop te vermijden wenst men het advies van de PROCORO te volgen.
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 122 ter stemming voor.
Voorstel nr. 122 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 53 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 123
Nota houdende de integrale visie van de betrokken overheden en actoren voor de Demervallei en de 
Laak van Diest tot Werchter.
Dit voorstel werd op 27 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.
Op 5 oktober 2016 diende mevrouw Sonia Van Laere, namens de N-VA-fractie, amendement nr. 
123/1 in.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat dit project een voorgeschiedenis heeft. In 2011 werd 
voor het eerst gezamenlijk iets op papier gezet rond het project van de Demer in het kader van het 
Sigmaplan. Hierin probeerde men om in delen van Vlaanderen (de Dijle en Nete in de Zuiderkempen, 
de Demervallei in het noorden van de provincie) een groter waterbergend vermogen te realiseren. 
Deze doelstellingen werden gekoppeld aan objectieven op het vlak van natuur, recreatie, 
streekidentiteit en creativiteit. Ze zegt dat de belangen van de regio’s toen nog ver van elkaar stonden 
om deze principes te kunnen uitvoeren.

Ze stelt dat er, onder impuls van het Regionaal Landschap Noord-Hageland, nu echter een visie is op 
Vlaams niveau, waarbij een aantal grote Vlaamse departementen en de gemeentes Diest, 
Scherpenheuvel, Zichem, Aarschot, Rotselaar, Betekom en Tremelo betrokken zijn. 

Ze licht toe dat wat voorligt enkel de consensus is over de visie en nog geen concreet stappenplan 
inhoudt. Ze zegt dat werd bekeken hoe er meer waterbergend vermogen kan gerealiseerd worden. Dit 
kan gebeuren door het aanhechten van enkele oude meanders op de Demer, zodat de vallei van 
nature weer breder wordt en het waterbergend vermogen stijgt naar elf miljoen m³.

Ze legt uit dat hierop een aantal andere inrichtingsplannen volgen, zoals de fietsverbinding Aarschot-
Werchter op de dijk, een verbeterde aanleg tussen Testelt en Diest en een meer samenhangend 
beleid in het hele gebied.

De deputatie vraagt aan de provincieraad om deze visie te onderschrijven, met enkele concrete 
provinciale punten onder het hoofdstuk ‘Acties voor Provincie Vlaams-Brabant’.
 
Mevrouw Van Laere licht het amendement nr. 123/1 toe en verwijst hiervoor naar haar vraag waarom 
alleen het Agentschap Natuur en Bos de beslissing genomen heeft over welke delen precies 
toegankelijk gemaakt worden voor natuur en recreatie. Ze heeft eveneens geïnformeerd of 
bijvoorbeeld ‘Sport Vlaanderen’ betrokken kon worden, gezien de frequente conflicten tussen de 
sector recreatie en natuur.
 
Ze zegt dat tijdens de raadscommissie werd geantwoord dat natuurrecreatie een zaak is van de 
provincie en dat de Vlaamse regering autonoom heeft beslist om ‘Sport Vlaanderen’ niet te betrekken 
in dit project.
 
Mevrouw van Laere vraagt om het amendement goed te keuren, zodat de provinciale sportdienst 
(natuurrecreatie incluis) actief in het vervolgtraject wordt betrokken. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar de studie ‘Witteveen + Bos’ die recent werd 
toegelicht. Ze zegt dat het hele terrein werd onderzocht in functie van recreatieve uitdagingen 
(wandelen, fietsen, kamperen …), met een goed evenwicht tussen toegankelijke gebieden en 
kwetsbare natuurgebieden die afscherming behoeven. Ze stelt dat het globale plan zeker goed is, ook 
de vraag naar voldoende overgangen (bruggen, zeker over de Demer ). Ze stelt dan ook voor om dit 
amendement mee op te nemen en toe te voegen aan artikel 2.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.
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De voorzitter legt amendement nr. 123/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 123/1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 55 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De heer Robijns en mevrouw Sneyers onthouden zich. De heer Robijns verklaart dat hij begrijpt dat dit 
amendement recht geeft op toezicht door of mogelijke inspraak van de sportdienst maar merkt op dat 
er geen voorafgaande concrete afspraken zijn. Het is dan ook onduidelijk of het recht op sporten, dat 
altijd primeerde op afspraken in verband met natuurgebieden en natuurlijke waterberging, al dan niet 
onder druk komt door een lokale sportdienst.

De heer Laeremans heeft een taalkundige opmerking bij de titel van het voorstel. Hij stelt voor de 
letterlijke vertaling uit het Frans ‘nota houdende’ te vervangen door bijvoorbeeld ‘over’.

De voorzitter gaat akkoord om wat meer hedendaags taalgebruik te hanteren.

De voorzitter legt voorstel nr. 123 ter stemming voor.
Voorstel nr. 123 wordt bij hoofdelijke stemming éénparig aangenomen met 57 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 124.
Invoering van de provinciale reglementen ‘taalstimulering' en ‘subsidies voor evenementen in de 
faciliteitengemeenten'.
Dit voorstel werd op 27 september 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat dit voorstel handelt over de opsplitsing van een 
bestaand reglement. Het gaat enerzijds over het reglement ‘Subsidies voor projecten met als doel 
Nederlandse taalstimulering in de provincie Vlaams-Brabant’, voor een maximumbedrag van 15.000 
euro en anderzijds het reglement ‘Subsidies voor evenementen in de faciliteitengemeenten van de 
Vlaamse Rand onder de noemer ‘Feest van de Vlaamse Gemeenschap’, waarbij maximum 1.500 euro 
wordt gesubsidieerd. 

De heer Thiery haalt aan dat het huidige reglement van toepassing is op Vlaams-Brabant. Hij vraagt 
waarom het nieuwe reglement enkel voor de zes faciliteitengemeenten geldt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat er inderdaad onduidelijkheid is over wie in 
aanmerking komt voor subsidies. Voor de evenementen is het vandaag al zo dat enkel evenementen 
in de faciliteitengemeenten, die tussen 20 juni en 20 juli worden georganiseerd, in aanmerking komen 
voor de subsidie. Voor de projectsubsidies in verband met taalstimulerende projecten, komt elke 
school, gemeente, openbaar bestuur, vzw, … in Vlaams-Brabant in aanmerking.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 124 ter stemming voor.
Voorstel nr. 124 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 53 stemmen voor, 4 tegenstemmen 
en geen onthoudingen zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Besloten zitting

(…)

Openbare zitting

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Witte, provinciegouverneur, voor zijn jaarlijkse 
toespraak.

n.v.d.r.

Deze toespraak is terug te vinden op de deelsite van de raadsleden.

De voorzitter zegt dat de volgende vergadering van de provincieraad zal plaatsvinden op 8 november 
2016 en sluit de raadszitting om 16.45 uur.


