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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 8 november 2016

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Corinne Olbrechts, mevrouw Annita Vandebroeck, de heer Guy Uyttersprot, de heer Erik 
Rennen, mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede, de heer François Van Hoobrouck, mevrouw Anne 
Sobrie, de heer Joris Van den Cruijce; provincieraadsleden.

Afwezigen
De heer Julien Dekeyser; provincieraadslid.

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 6 oktober 2016 een schriftelijk antwoord werd verstrekt op de 
mondelinge vraag van de heer Daniël Fonteyne van 13 september 2016 met betrekking tot het project 
‘thuis in taal’.

Op 10 oktober 2016 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 26 september 2016 in verband met het PRUP van Asse. 

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen met nrs. 127 t.e.m.149 bij hem werden ingediend. 
Op 13 oktober 2016 diende de deputatie amendement 127/1 in.
Op 20 oktober 2016 diende de deputatie amendement 127/2, amendement 139/1 en amendement 
143/1 in.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 11 oktober 2016 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Verschuivingen binnen de provincieraad

Naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Bernadette Stassens als provincieraadslid van Vlaams-
Brabant, dienen er enkele wijzigingen te gebeuren binnen de provincieraad.

 De voorzitter deelt mee dat mevrouw Bernadette Stassens, provincieraadslid voor de Groen-
fractie, op 25 oktober 2016, schriftelijk liet weten per 25 oktober 2016 ontslag te nemen als 
provincieraadslid van Vlaams-Brabant. Hij vraagt de provincieraad akte te nemen van het ontslag 
van mevrouw Bernadette Stassens.

De provincieraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Bernadette Stassens.
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 De voorzitter meldt dat de heer Tom Van Vlierberghe opvolger is van mevrouw Bernadette 
Stassens in nuttige volgorde van de verkiezingsuitslag. De heer Van Vlierberghe liet echter 
schriftelijk weten het mandaat als provincieraadslid niet te zullen opnemen. Bijgevolg is mevrouw 
Ann De Martelaer opvolger van mevrouw Bernadette Stassens. Hij zegt dat om haar eed als 
provincieraadslid te kunnen afleggen en het mandaat van provincieraadslid te kunnen opnemen, 
de geloofsbrieven dienen onderzocht te worden.

De voorzitter gaat over tot de loting en samenstelling van een tijdelijke commissie belast met het 
onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Ann De Martelaer.

De tijdelijke commissie bestaat uit:
- de heer Steven Elpers,
- de heer Luc Debraekeleer,
- mevrouw Marleen Van de Wiele,
- de heer Marc Sluys,
- mevrouw Leen Van Aken.

De voorzitter schorst de openbare vergadering om het onderzoek van de geloofsbrieven mogelijk 
te maken.

De openbare zitting wordt hervat.

De voorzitter vraagt de verslaggever van de tijdelijke commissie om de conclusies van het 
onderzoek van de geloofsbrieven kenbaar te maken.

Mevrouw Van de Wiele, verslaggever van de tijdelijke commissie, zegt dat de commissie is 
overgegaan tot het bijkomend onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Ann De Martelaer. 
Vermits de heer Tom Van Vlierberghe schriftelijk bevestigd heeft zijn mandaat als 
provincieraadslid van Vlaams-Brabant niet op te nemen, is mevrouw Ann De Martelaer de  
opvolger in nuttige orde van de lijst waartoe mevrouw Bernadette Stassens behoorde. Mevrouw 
Bernadette Stassens liet op 25 oktober 2016 schriftelijk weten dat zij per 25 oktober 2016 haar 
mandaat als provincieraadslid van Vlaams-Brabant neerlegt.

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

Bijgevolg stelt de commissie voor mevrouw Ann De Martelaer te installeren in de hoedanigheid 
van provincieraadslid.

De voorzitter legt de conclusies van het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Ann De 
Martelaer ter stemming voor.
De conclusies van het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Ann De Martelaer worden 
bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen, zoals weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.

De voorzitter nodigt mevrouw Ann De Martelaer uit om haar eed af te leggen.

Mevrouw De Martelaer zweert de verplichtingen van haar mandaat trouw na te komen.

 De voorzitter deelt tevens mee dat door de aanstelling van mevrouw Ann De Martelaer als 
opvolger van mevrouw Bernadette Stassens, er tevens enkele verschuivingen dienen te gebeuren  
in de vertegenwoordigingen van de Groen-fractie in de verschillende raadscommissies.
De Groen-fractie diende hiervoor een akte van voordracht in.

De wijzigingen betreffen:
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1. Raadscommissie I: welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Ann De Martelaer Leen Van Aken
Sarah Sneyers Stef Boogaerts

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

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Leen Van Aken Ann De Martelaer
Luc Debraekeleer Sarah Sneyers

3. Raadscommissie III: ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit (ongewijzigd)

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Sarah Sneyers Luc Debraekeleer
Leen Van Aken Stef Boogaerts

4. Raadscommissie IV: land- en tuinbouw en leefmilieu

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Stef Boogaerts Leen Van Aken
Ann De Martelaer Sarah Sneyers

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

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Luc Robijns Ann De Martelaer

Sarah Sneyers Luc Debraekeleer

6. Raadscommissie VI: infrastructuur, waterbeleid en patrimonium

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden
 Sarah Sneyers Leen Van Aken
 Stef Boogaerts Ann De Martelaer

7. Raadscommissie VII: regionaal beleid en economie

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Luc Debraekeleer Sarah Sneyers
Luc Robijns Ann De Martelaer

8. Raadscommissie VIII: onderwijs, PIVO en veiligheid

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Ann De Martelaer Stef Boogaerts

Luc Debraekeleer Luc Robijns

De voorzitter vraagt de provincieraad akte te nemen van de wijzigingen van de 
vertegenwoordigingen van de Groen-fractie binnen de verschillende raadscommissies.

De provincieraad neemt akte van deze wijzigingen.
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 De voorzitter deelt vervolgens mee dat, vermits mevrouw Bernadette Stassens voorzitter was van 
raadscommissie I: welzijn, gezondheidsbeleid & woonbeleid, er tevens een nieuwe voorzitter dient 
aangeduid te worden. Aan de fractievoorzitters werd gevraagd hun kandidaat op te geven.

Volgende provincieraadsleden zijn kandidaat:
- Mevrouw Ann De Martelaer
- Mevrouw Martine Janssens

De voorzitter legt het voorzitterschap voor raadscommissie I: welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid ter stemming voor.
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, mevrouw Martine 
Janssens 18 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, 1 provincieraadslid stemt ongeldig, 
er zijn geen tegenstemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
Aldus wordt mevrouw Ann De Martelaer aangesteld als voorzitter van raadscommissie I: welzijn, 
gezondheidsbeleid & woonbeleid.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mondelinge vraag mevrouw Lucia Dewolfs van 5 november 2016 over de projectoproep 
m.b.t. het delen van schoolsportinfrastructuur;

Mevrouw Dewolfs zegt dat de Vlaamse regering op 9 augustus ll. een projectoproep lanceerde om 
de bestaande sportaccommodatie in Vlaamse scholen naschools, tijdens weekends en in de 
vakantieperiodes ruimer open te stellen voor o.a. lokale sportclubs. Ze licht toe dat de Vlaamse 
regering hiervoor een bedrag van ruim 2 miljoen euro uittrok. Subsidies voor infrastructuurwerken 
en exploitatiekosten kunnen per project oplopen tot respectievelijk 200.000 euro en 30.000 euro.

Ze stelt dat, aangezien deze projectoproep ook openstaat voor provinciaal onderwijs, ze graag 
had vernomen of het PISO in Tienen heeft ingetekend of nog zal intekenen op deze 
projectoproep.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de projectoproep 16 december 2016 als 
limietdatum heeft, maar dat momenteel de PISO-campus de (sport)infrastructuur reeds openstelt 
voor sportclubs. Hij licht toe dat de projectoproep gekend is bij het schoolbestuur en dat tevens 
werd nagegaan of de sporthal in de Veldbornstraat opengesteld kan worden voor derden.
Hij licht toe dat de infrastructuurwerken, die nodig zijn om deze zaal verhuurbaar te maken, ruim 
het budget van een eventuele subsidie overstijgen. Hij voegt hieraan toe dat, in de huidige 
budgettaire ruimte, het budget voor renovatie niet voorhanden is. Na intern overleg werd daarom 
besloten om niet in te gaan op de voorliggende projectoproep van de Vlaamse regering.

о Mondelinge vraag van mevrouw Sonia Van Laere van 7 november 2016 inzake de planbaten 
en subsidievoorwaarden m.b.t. de bouw van woningen in de wijk Rustenberg te 
Huldenberg.

Mevrouw Van Laere licht toe dat de wijk ‘Rustenberg’ – vroeger ‘camping Holiday Parks’ in 
Huldenberg – door het PRUP weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen 
in de deelruimte Dijle, herbestemd werd van recreatiegebied naar zone ‘kleinschalig wonen en 
verblijven’.

De inkt van die beslissing was echter nog niet droog, of alle bewoners van de camping ontvingen 
een brief met daarin volgende passage: “Het perceel dat u nu huurt is bouwgrond geworden, 
waardoor het huurcontract vernieuwd dient te worden met uiteraard een hogere huurprijs.”

Ze deelt mee dat de huurprijzen spoorslags met 50 procent werden verhoogd. De huurprijs voor 
nieuwe huurders ging zelfs met 90 procent de hoogte in. Bewoners hebben bovendien geen 
individuele aansluiting voor water en elektriciteit. Ze derven daardoor sociale tarieven en kunnen 
geen budgetmeter laten plaatsen.

Ze licht toe dat, naast de huidige bewoners van de camping, ook bewoners van andere campings 
in Huldenberg zich in de wijk Rustenberg vestigen. Die andere campings staan immers geen 
permanente bewoning toe. Naar verwachting zullen er zeer binnenkort een 90-tal gezinnen 
permanent verblijven.
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Van de huidige constructies voldoet één derde aan de geldende woonnormen, één derde is 
geschikt om er tijdens de zomermaanden te verblijven en één derde is volledig ongeschikt om er 
te wonen. Dat betekent dat er dringend 60 nieuwe woningen nodig zijn.

Op termijn zouden er hiervan 15 woningen, via een sociale huisvestingsmaatschappij, worden 
verhuurd voor een periode van 20 jaar. Een aantal andere woningen zullen, eveneens via een 
sociale woningmaatschappij, voor korte tijd verhuurd worden.

Ze licht verder toe dat er momenteel een bouwaanvraag is ingediend voor zes woningen. De 
vergunning hiervoor werd evenwel nog niet toegekend, omdat het inrichtingsplan nog niet werd 
ingediend. Bij de bouw van deze nieuwe woningen kan een beroep worden gedaan op subsidies 
van de provincie.

Wegens de lopende subsidieaanvraag stelt ze de volgende vragen:

- Werden er na de goedkeuring van het PRUP planbaten betaald? Zo ja, welk was het bedrag? 
Indien niet: wat was de reden hiervoor?

- Hoe lang moeten de woningen verhuurd worden om recht te hebben op deze subsidies?

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat er planbaten moeten betaald worden op het 
moment van een verkoop of een vergunning. De planbaten worden berekend op basis van de 
tarieven volgens de VCRO (Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening). De provincie heeft geen 
zicht op de verschuldigde planbaten omdat er uitzonderingen voorzien zijn in de wetgeving. 
Daarenboven heeft de provincie geen zicht op de effectief betaalde planbaten omdat deze ten 
goede van de gemeente komen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, vult aan dat voor elke woning een tussenkomst van de provincie  
kan worden bekomen, op voorwaarde dat de woning 18 jaar ter beschikking wordt gesteld van het 
SVK (Sociaal Verhuur Kantoor) of een sociale huisvestingsmaatschappij.

Mevrouw Van Laere zegt dat op het lokaal woonoverleg werd gemeld dat er een investeringsplan 
in de maak is. Ze vraagt waarom nog niet werd overgegaan tot onteigening.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, zegt dat deze vraag in een ander halfrond moet gesteld 
worden aangezien de provincie hierin niet bevoegd is.

Mevrouw Van Laere zegt dat bij de bespreking in de commissie duidelijk werd gezegd dat er kon 
overgegaan worden tot onteigening en vermoedt dat de eigenaar niet zal zorgen voor de 
herhuisvesting van de huidige bewoners.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat er een verschil is tussen een 
onteigeningsprocedure inleiden en een onteigeningsprocedure voeren.

Mevrouw Van Laere vraagt wie dan wel kan onteigenen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat zowel de gemeente als de sociale 
huisvestingsmaatschappij dit kunnen.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 127.
Derde budgetwijziging 2016. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.
Op 13 oktober 2016 diende de deputatie amendement nr. 127/1 in en op 20 oktober 2016  
amendement nr. 127/2.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat uit de liquiditeitentabel blijkt dat het resultaat op 
kasbasis positief evolueert van 42 miljoen euro naar 52 miljoen euro in 2016. Dit betekent een stijging 
van 10 miljoen euro. Dit bedrag bestaat o.a. uit de exploitatieuitgaven die daalden met ongeveer 3 
miljoen euro. Bijna 1,3 miljoen euro komt door minder uitgaven voor het personeel. Daarnaast is er 
een reële verlaging van het energieverbruik. Over de verschillende beleidsdomeinen heen 
verschuiven verschillende posten naar 2017.
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Ze stelt dat vanaf nu de factuurdatum als betaaldatum in de rekening en het budget wordt 
opgenomen. In de exploitatieuitgaven zit ook een verhoging van bijna 1 miljoen euro. Dit gaat over 
een voorafbetaling op een achterstal (opgebouwd sinds 2009) aan de instelling morele 
dienstverlening. Sinds 2009 werden geen jaarafrekeningen uitbetaald, omdat er geen advies was van 
de betreffende overheid. Intussen maakt de organisatie wel kosten en loopt er een kaskrediet. Om die 
kosten binnen de perken te houden, wordt er een bijkomend voorschot op de achterstal geven.

Zij legt verder uit dat er een lichte daling van de exploitatieontvangsten is. Door de vertraging bij de 
realisatie van de fietspaden, loopt de tussenkomst van Vlaanderen ook vertraging op. Voor 2016 gaat 
dat over 500.000 euro. Ook de verkoop van eigendommen, nl. de garages in het Binnenhof te Leuven, 
leverden minder op dan verwacht. Slechts de helft werd verkocht, de andere helft zal volgend jaar 
opnieuw worden aangeboden. Ten slotte verminderden de investeringsuitgaven en subsidies voor 
2016 met 5,5 miljoen euro. Dit wordt vooral verklaard door het doorschuiven van realisaties zoals de 
fietssnelwegen en de voorbereidingen voor de installatie van de fietsstallingen voor de 
fietsverbindingen met Brussel, de investeringen op vlak van informatica en een budget van iets meer 
dan 2 miljoen euro voor de dienst wonen.

Ze licht toe dat in de tabel M2 op blz. 8 de staat van het financieel evenwicht het nieuwe resultaat voor 
2016 op kasbasis wordt weergegeven. De autofinancieringsmarge in 2019 komt neer op 11.450.824 
euro. In de commissie werden een aantal tabellen aangeleverd over de stand van zaken van de 
facturatie en de investeringen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht vervolgens de amendementen toe.

De heer Laeremans stelt vast dat het de bedoeling was om het aantal bezoekers te tellen in het 
provinciedomein te Kessel-Lo. Het budget dat voorzien was voor de implementatie van deze tellers 
bedroeg 40.000 euro. Hij vraagt of louter het budget wordt verschoven of het volledige project 
geschrapt, wetende dat de toegang tot het provinciaal domein sowieso gratis is.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het voorstel wordt afgevoerd.

De voorzitter stelt voor om de opmerkingen per hoofdstuk bij de doelstellingennota te bespreken. Hij 
zegt dat de prioritaire doelstellingen en actieplannen niet werden gewijzigd. Hij overloopt de derde 
budgetwijziging 2016.

Mevrouw D’Haese vraagt meer verduidelijking bij de toelichting rond het Europees project CHIPS (blz. 
6). Vervolgens vraagt ze meer toelichting over de subsidies die worden toegekend in het kader van 
kleinschalig wonen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de provincie, samen met een zestal andere regio’s van 
Europa de trekker is van dit Europees project. Concreet wordt er werk gemaakt van de 
bewegwijzering en het inrichten van fietssnelwegen. Bij de opmaak van de begroting was het nog niet 
zeker dat dit project zou worden binnengehaald. De bedragen kunnen nu echter concreter worden 
ingevuld.

Mevrouw D’Haese vraagt wat de verhouding is tot het reglement bij eerdere toewijzingen voor onder 
andere Felix Cottage en Holiday Parks.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het de bedoeling is om op twee plaatsen in de 
provincie een aantal woongelegenheden uit de catalogus te realiseren. 27 woonmodules worden 
daarin gepresenteerd. Met de eigenaars worden een aantal modules gerealiseerd zodat 
geïnteresseerden een idee krijgen van wat het aanbod is. Er wordt een tussenkomst voorzien voor het 
realiseren van bijkomende betaalbare woongelegenheden op voorwaarde dat deze woningen voor 
minstens 18 jaar aan of via een Sociaal Verhuur kantoor (SVK) worden verhuurd.

De heer Laeremans stelt een enorme toename vast van het bedrag voor de instelling morele 
dienstverlening. Hij zegt dat sinds 2009 wordt gewerkt met voorlopige twaalfden en vraagt zich af 
waarom deze manier van werken blijft aanslepen. Hij maakt bij het overzicht van de verschuldigde 
bedragen een opsomming van de verschillende jaren. In 2009 werd er 787.000 euro volledig betaald. 
Daarna wordt er met voorlopige twaalfden een 500.000 euro vereffend. In 2013 staat er een bedrag 
van 958.000 euro, waarvan maar 400.000 euro werd betaald. Hij gaat verder met 2014 waar een 
verdubbeling van het bedrag wordt vastgesteld (1,7 miljoen euro, in 2015 opnieuw 1,7 miljoen euro, in 
2016 2,1 miljoen euro). Voor 2017 voorziet men 1,8 miljoen euro. Hij vindt dit waanzinnig hoge 
bedragen, zonder begroting, zonder rekening. Hij vraagt zich af wat er effectief wordt uitgegeven.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het dossier met een zekere voorzichtigheid wordt 
bekeken bij de federale ministers. Zij heeft de indruk dat er niet tot een consensus wordt gekomen.

De heer Laeremans vraagt of dit probleem zich ook stelt in de andere provincies.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit probleem zich ook in andere provincies voordoet.

De heer Laeremans vraagt wie uiteindelijk beslist dat 3 miljoen euro voldoende is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat ook daarover nog geen beslissing werd genomen.

De heer Laeremans vraagt of daar een parlementaire vraag over kan gesteld worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vindt het verstandig om preventief een inschatting te maken.

De heer Laeremans vraagt om tijdens een volgende commissie een tabel te krijgen van de volledige 
rekening.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat de bevoegde ambtenaar op een volgende commissie 
de toelichting zal geven.

Mevrouw D’Haese vraagt meer uitleg bij het antwoord van de heer Zelderloo over de 
bezoekersaantallen van het provinciedomein te Kessel-Lo.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat het bezoekersaantal wordt berekend op basis van het 
aantal betalende parkeerplaatsen waarbij gemiddeld 2 tot 3 personen per wagen worden geteld.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn bij de amendementen.

De heer Laeremans vraagt of het budget voor de verwarming van het kasteel al gebudgetteerd was. 
Hij vindt het bedrag nogal hoog.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat door het ontstaan van een aantal lekken er moest 
worden ingegrepen.

De heer Laeremans vraagt of het gebouwencomplex zonder verwarming zit.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat er een andere oplossing is.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt amendement  nr. 127/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 127/1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 23 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt amendement  nr. 127/2 ter stemming voor.
Amendement nr. 127/2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt voorstel nr. 127 ter stemming over het geheel voor.
Voorstel nr. 127 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 52 stemmen voor, 9 onthoudingen 
en geen tegenstemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 128.
Dienstenopdracht voor de aankoop van de advertentieruimte om personeelsadvertenties te publiceren 
voor de dienst personeelsbeleid van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). 
Goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat het contract met de firma ‘De Facto’ tot maart 2017 
loopt. De bedoeling is de markt te verkennen om personeelsadvertenties te plaatsen.

Mevrouw Janssens vraagt volgens welke procedure het huidige contract werd gegund.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de procedure die nu gevoerd wordt perfect legaal 
en wettelijk is.

Mevrouw Janssens zegt dat er in het verslag van de raadscommissie een aantal elementen niet 
werden opgenomen. De ambtenaar gaf aan dat voor haar het criterium prijs belangrijk is met de 
bedoeling zolang mogelijk met hetzelfde bureau samen te werken. Zij merkt op dat dit uiteindelijk niet 
is wat de wetgever beoogt met de wet op de overheidsopdrachten.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde antwoordt dat opmerkingen bij het verslag van de 
raadscommissie in de volgende raadscommissie kunnen worden gemaakt. Ze zegt dat het een 
ongelukkige uitspraak is aangezien in het dossier duidelijk wordt vermeld dat de prijs belangrijk is. De 
raming zal dan ook gerespecteerd worden. Daarnaast dienen de inschrijvers drie referenties van 
gelijkaardige opdrachten aan hun offerte toe te voegen.

Mevrouw Janssens stelt vast dat er vaak met een onderhandelingsprocedure wordt gewerkt, terwijl dit 
eerder een uitzondering dan de regel zou mogen zijn. Zij zegt dat de letter van de wet wel wordt 
gevolgd, maar niet de geest. Ze deelt mee dat de N-VA-fractie dit voorstel dan ook niet zal steunen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, voegt toe dat de gehanteerde procedure in dit dossier, de 
wettelijke procedure is.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 128 ter stemming voor.
Voorstel nr. 128 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, 16 
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. 129.
Deelname aan de opdrachtencentrale van CIPAL voor een raamovereenkomst voor de aankoop van 
licenties, gebruikrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaard software. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat in de loop van 2015 de intercommunale CIPAL een 
gunningsprocedure organiseerde voor een raamovereenkomst voor de aankoop van standaard 
software. De gunning ging finaal naar de firma Comparex. De deputatie stelt nu voor om software af te 
kunnen nemen uit de opdrachtencentrale van CIPAL. Zo zal er binnenkort software nodig zijn om de 
overstap te kunnen maken van Windows 7 naar Windows 10.

De voorzitter voegt toe dat de raming in artikel 2 van het besluit, 800.000 euro incl. btw bedraagt.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 129 ter stemming voor.
Voorstel nr.129 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. 130.
Gunningsprocedure voor een raamcontract voor het leveren van telecommunicatiediensten 
(spraaktelefonie)voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat telefonie één van de basiswerkmiddelen blijft. Het vorige 
contract dateert van 2003. Dit dossier bevat de opstart van een gunningsprocedure voor een nieuw 
telecomcontract. Vooral de vernieuwing van de buitendiensten (de domeinen en de instellingen) is 
nodig. De bedoeling is om met de nieuwe gunning een besparing te realiseren en de overgang te 
maken naar de SIP-IP telefonie. Concreet betekent dit dat er zal kunnen worden getelefoneerd via het 
computernetwerk.
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Ze stelt dat in dit dossier wordt gewerkt met een onderhandelingsprocedure, omdat de technologische 
comptabiliteit van de verschillende componenten dit vergt. De contractduur van het nieuwe contract is 
uitzonderlijk 3 jaar met de mogelijkheid om het 3 keer met 1 jaar te verlengen. Dit komt overeen met 
de levensduur van een telefooncentrale. De prijs voor een telecomservice wordt geraamd op 90.000 
euro per jaar.

Mevrouw Janssens vraagt of er overgangsmaatregelen werden getroffen om de continuïteit te 
garanderen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het ene contract zal overlopen in het andere.

Mevrouw Janssens stelt vast dat het vorig contract reeds van 2003 dateert.

Mevrouw Roefs gedeputeerde, antwoordt dat er verschillende aanleidingen zijn om het contract nu te 
vernieuwen. Zo dient de concurrentie opnieuw te spelen en dient de overgang gemaakt te worden 
naar SIP-IP-telefonie. De praktische noodzakelijkheden drongen zich dus op, waardoor werd beslist 
een nieuw dossier op te starten.

Mevrouw Janssens vraagt of het dossier beperkt is tot 6 jaar.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, bevestigt dat het dossier tot 6 jaar beperkt is, maar dat de periode 
wordt opgesplitst in 3 jaar en vervolgens 3 x 1 jaar, waarbij elk jaar de gunninghouder zijn 
concurrentiepositie moet duidelijk maken.

De voorzitter voegt toe dat de raming in artikel 4 van het besluit, 90.000 euro incl. btw bedraagt.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 130 ter stemming voor.
Voorstel nr.130 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 131.
Raamovereenkomst in verband met levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server-
en storage-infrastructuur voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de huidige hardware-architectuur 15 jaar oud is. De 
apparatuur wordt vervangen door servers en systemen die performanter zijn en die een grotere 
beschikbaarheidsruimte hebben om de gegevens op te slaan. Deze zijn ook milieuvriendelijker, 
doordat ze minder stroom verbruiken. Ze zegt dat in dit dossier wordt gekozen voor een 
onderhandelingsprocedure, omdat een dragend systeem perfect moet kunnen geïntegreerd worden in 
het huidige systeem. Het budget dat wordt voorzien bedraagt 580.000 euro.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 131 ter stemming voor.
Voorstel nr. 131 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. 132
Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven – Aktename budget 2017.
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in het Bureau van de provincieraad. 

Mevrouw D’Haese merkt op dat de overboeking van 3.000 euro in een investering werd omgezet. Dit 
werd wel opgenomen in de meerjarenplanning. Ze benadrukt dat op deze manier wordt toegestaan 
dat een spaarpot kan worden aangelegd met middelen vanuit de provincie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt voorstel nr. 132 ter stemming voor.
Voorstel nr. 132 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, 19 onthoudingen 
en geen tegenstemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 133.
Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven – aktename budget 2017.
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in het Bureau van de provincieraad.

De heer Smout vraagt in welke taal de Koran, die met provinciale middelen worden gefinancierd, 
wordt opgesteld. Hij vraagt zich af of de inhoud van deze boeken niet in strijd is met de openbare orde 
en de grondbeginselen van de Westerse maatschappij.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, zegt dat het antwoord zal worden toegevoegd aan het verslag. 

n.v.d.r.

De administratie verwijst naar het antwoord dat hierop werd gegeven tijdens de provincieraad van 7 
juni 2016: “De Koran is in het Arabisch opgesteld. De teksten zijn bijgevolg niet inhoudelijk 
gecontroleerd.”
Het provinciebestuur voert haar opdracht uit zoals voorgeschreven door Vlaanderen.

Mevrouw D’Haese informeert of er over een aktename moet worden gestemd en vraagt verduidelijking 
over post ‘2.1.01 – nutsvoorzieningen’. Zij stelt dat deze posten sterk werden opgetrokken. Daarnaast 
wenst ze te weten waarvoor de 1.800 euro op post ‘2.2.9’ staat.

De voorzitter antwoordt dat de aktename in een voorstel werd gegoten.

De heer Baeck vult aan dat in het meerjarenplan, het budget 2017 werd goedgekeurd. Hij zegt dat de 
vorm van een aktename wordt gehanteerd omwille van het feit dat deze cijfers slechts een update zijn 
van wat er oorspronkelijk werd goedgekeurd.
Hij licht toe dat de deficits van de drie geloofsgemeenschappen zijn gedaald. Voor de Orthodoxe 
parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven werd een daling genoteerd van 35.000 
euro naar 28.000 euro. Voor de Islamitische gemeenschap Beraat te Diest is er een daling van 43.000 
euro tot 40.000 euro vast te stellen. Voor de Islamitische gemeenschap Al Ishaan te Leuven daalde 
het bedrag van 67.000 euro naar 62.000 euro. De globale winst komt bijgevolg neer op 15.000 euro.
Hij stelt dat de regelmatige contacten hier toe bijdragen.

De heer Dunon vraagt waarom de ontvangsten zo laag zijn.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de ontvangsten van Al Ihsaan voor 2017 zich op 
hetzelfde niveau situeren als de ontvangsten in 2015.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 133 ter stemming voor.
Voorstel nr. 133 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 15 onthoudingen 
en 5 tegenstemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 134.
Islamitische gemeenschap Beraat te Diest – Aktename budget 2017.
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in het Bureau van de provincieraad.

Mevrouw Kaspers merkt op dat in de exploitatie-uitgaven onder post ‘2102 schoonmaken’ 4.400 euro 
wordt voorzien voor poetswerk dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Zij vraagt over hoeveel 
vrijwilligers het gaat en hoe zij worden vergoed.

De heer Baeck antwoordt dat de gemeenschap aanvankelijk met vrijwilligers werkte en nadien met 
een officiële poetsfirma. Aangezien ze ontevreden waren over de poetsfirma, stapte ze opnieuw terug 
over naar vrijwilligers. Het bedrag voor de vrijwilligers is hetzelfde als voorheen. Hij vermoedt dat, wat 
het aantal vrijwilligers betreft, vooral wordt gerekend op de goodwill van de aanwezigen tijdens de 
dienst. Hij zegt dat het aantal vrijwilligers zal worden toegevoegd aan het verslag.
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n.v.d.r.

Het bedrag wordt besteed voor de onkosten (forfaitair) van drie vrijwilligers en dit volgens de wettelijke 
bepalingen (maximum toegelaten bedragen per dag/jaar).

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 134 ter stemming voor.
Voorstel nr. 134 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 15 
tegenstemmen en 2 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 135.
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Haacht’ – definitieve vaststelling. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat het openbaar onderzoek plaatsvond. De ingediende 
bezwaren werden behandeld in de Procoro. Een aantal van deze bezwaren werden weerhouden en 
verwerkt in de definitieve vaststelling. Ze voegt toe dat het PRUP werd opgesteld om de 
mobiliteitsproblemen die zich voordoen op het N21-traject te Haacht – spoorweg Kampenhout SAS – 
op te lossen door een ondergrondse doorkruising mogelijk te maken.

Mevrouw Van de Wiele zegt dat de firma ‘Galoppin’ en ‘Recover Energy’ bezwaar hebben ingediend 
bij de Raad van State. Het PRUP zou dus nietig kunnen verklaard worden. Ze wenst te weten in welke 
mate een nietigverklaring ondermijnend zou kunnen zijn voor dit uitvoeringsplan.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit PRUP zich hoofdzakelijk situeert ten noorden van 
de spoorweg en ten zuiden tot aan de ingang van de brouwerij. Voor de NMBS wordt de mogelijkheid 
voorzien om de stationsomgeving te optimaliseren. Het gaat over twee aparte afbakeningen. Het ene 
PRUP heeft geen repercussie op het andere.

Mevrouw Van de Wiele zegt dat de brouwerij bezwaar heeft ingediend. Ze wenst te weten in hoeverre 
in het PRUP wordt meegegaan in hun redenering.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de brouwerij vroeg om afvalverwerking in het 
kader van haar activiteiten toe te laten. Daarnaast wensten ze tevens de verplaatsing van de 
hoofdtoegang voor vrachtverkeer mogelijk te maken en bijkomende toegangen voor hulpdiensten te 
voorzien. Ze licht toe dat de brouwerij in haar bezwaarschrift het behoud van het cultuurhistorisch 
waardevol gebouw ondersteunt, maar dat ze alsnog een uitzondering wensen zodat, in geval van 
economische redenen, vervanging mogelijk is. De PROCORO adviseert echter om deze uitzondering 
niet toe te laten en wijst op het evenwicht tussen het economisch belang en het algemeen belang, 
namelijk de cultuurhistorische waarden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 135 ter stemming voor.
Voorstel nr. 135 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. 136.
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Brugstraat te Haacht – vraag gemeente afwijkingsmogelijkheden. 
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, schetst de geschiedenis van het goedkeurde PRUP van 2007 
over het permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-
Boortmeerbeek. Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan waren er een zevental deelplannen, 
waaronder twee van Haacht. Voor het RUP in de Brugstraat, waar permanent wonen werd voorzien, 
werden enkele voorwaarden opgelegd. Zo dient men ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters 
vóór 8 januari 2007 en een huurovereenkomst af te sluiten. In soortgelijke PRUP’s, die nadien werden 
opgesteld, werden deze voorwaarden niet opgenomen. De gemeente Haacht stelt hier echter een 
ongelijkheid vast. De gemeente vindt dit een beperking van het recht van eigendom en vraagt daarom 
een afwijking om gelijkheid te creëren.
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 136 ter stemming voor.
Voorstel nr. 136 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. 137.
Erfdienstbaarheid voor werken Eandis Provincieplein, Leuven
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de ontwikkeling van het woonproject, gelegen 
achteraan het provinciehuis, van start is gegaan. In het kader van deze werken moet er elektriciteit 
worden voorzien. Daarom dient er via een tijdelijke werfcabine een aansluiting te gebeuren naar de 
hoofdleiding, gelegen op de eigendom van de provincie. Later zal deze leiding worden gebruikt om het 
woonproject van elektriciteit te voorzien. Voor de erfdienstbaarheid moet een overeenkomst worden 
afgesloten.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 137 ter stemming voor.
Voorstel nr. 137 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen eenparig aangenomen met 60 stemmen, 
zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 138.
Dienstenopdracht voor de uitvoering van het technisch beheer en onderhoud totale waarborg van de 
technische installaties in het Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven. Goedkeuring van de 
voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 25 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat deze opdracht uit 5 deelaspecten bestaat: het 
onderhoud van de technische installatie met totale waarborg, het technisch beheer, energiebeheer, 
bijkomende kleine onderhoudswerken en een klusjesdienst. Hij zegt dat de opdracht wordt afgesloten 
voor een periode van 10 jaar en wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure met nationale en 
Europese bekendmaking. De totale uitgave wordt geraamd op 310.000 euro inclusief btw per jaar.

De heer Laeremans stelt vast dat de toekomstige opdrachtnemer nogmaals de mogelijkheden moet 
onderzoeken voor de productie van elektriciteit en hernieuwbare energie. Dit terwijl er reeds veel 
eerder zonnepanelen op het dak van het provinciehuis hadden kunnen liggen. Hij zegt dat er 5% tot 
10% aan energiekosten zouden kunnen bespaard worden door de plaatsing van zonnepanelen. Hij 
vindt het dan ook vreemd dat de provincie hier niet in mee gaat. Hij benadrukt dat het provinciebestuur 
een voorbeeldfunctie heeft.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, beaamt dat dit rendement kan behaald worden met de plaatsing 
van zonnepanelen, maar zegt dat er prioriteit wordt gegeven aan investeringen die grotere winsten 
kunnen opleveren voor het provinciebestuur. Nadien kan nog steeds overgegaan worden tot 
investeringen die wat minder rendabel zijn.

De heer Dunon zegt dat in dit dossier wordt geopteerd voor een onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. Daarenboven wordt het contract afgesloten voor een looptijd van 10 jaar terwijl het 
vorige contract reeds dateert van 2005 en een looptijd van 12 jaar had. Hij wenst bijgevolg te weten 
via welke procedure het vorig contract werd gegund.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het vorig contract via een algemene offerteaanvraag 
werd gegund.

Mevrouw Janssens vraagt waarom er nu werd gekozen voor een onderhandelingsprocedure en de 
gunning in het verleden nog met een algemene offerteaanvraag kon gebeuren.

De heer Dunon vraagt daarnaast of het niet beter is de contractduur te beperken aangezien de 
techniek continue verandert.
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De heer Goes, bestuurssecretaris aankopen, antwoordt dat er gekozen werd voor een contract van 10 
jaar omdat de duur van het contract in dit geval gekoppeld werd aan de afschrijvingstermijnen van de 
investeringen, die inherent zijn aan het onderhoud met totale waarborg.

De heer De Haes herhaalt de vraag van mevrouw Janssens.

De heer Goes, bestuurssecretaris aankopen, licht toe dat de wetgeving op overheidsopdrachten twee 
standaardprocedures voorziet, namelijk de algemene offerteaanvraag en de aanbesteding. Daarnaast 
wordt de mogelijkheid geboden om een onderhandelingsprocedure te voeren. Hij legt uit dat het 
basisverschil tussen een standaardprocedure en een onderhandelingsprocedure zich situeert op 3 
vlakken.
Ten eerste biedt een onderhandelingsprocedure de mogelijkheid om na de opening van de offertes te 
onderhandelen met de inschrijvers. In dit provincieraadsvoorstel wordt gewerkt met een SLA (Service 
Level Agreement) die bepaalt wat de te presteren dienstverlening zal inhouden. Hij benadrukt dat een 
SLA niet tot stand kan komen zonder onderhandelingen te voeren.
Ten tweede is een standaardprocedure veel meer gebonden aan wettelijke regels, waardoor de te 
volgen procedure alsnog zwaarder is dan bij een onderhandelingsprocedure.
Het laatste verschil is dat een onderhandelingsprocedure een uitzonderingsprocedure is. De wetgever 
heeft de mogelijkheid echter voorzien om zich te kunnen beroepen op het toepassingsgeval van 
artikel 26, waardoor het wel mogelijk is om een onderhandelingsprocedure te voeren indien dit goed 
gemotiveerd wordt. Hij besluit dat deze motivatie dan ook uitgebreid werd beschreven in het 
raadsvoorstel.

De heer De Haes vraagt of een dergelijke SLA dan niet van belang was in het oude contract. Hij vindt 
het jammer dat de standaardprocedures worden aanzien als moeilijk en minder flexibel en merkt 
daarenboven geen inhoudelijk verschil tussen het oude en nieuwe contract. Volgens hem zijn er 
andere belangen in het spel dan diegene die in het voorstel worden beschreven.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat deze insinuaties niet terecht zijn. Ze zegt dat er een 
hele equipe jonge medewerkers zijn die nieuwe normen hanteren en bovendien nauwkeurig toezien 
op het correct toepassen van de verschillende procedures. Ze benadrukt dat het niet altijd slecht is om 
te onderhandelen om zo tot een beter resultaat te komen.

De heer De Haes excuseert zich tegenover de betreffende ambtenaren maar zegt dat zijn opmerking 
geen betrekking had op de administratie.

De heer Laeremans zegt dat het opvallend is dat er steeds meer onderhandelingsprocedures worden 
gevoerd. Hij vraagt of de voor- en nadelen van het voeren van deze procedure opwegen tegen de 
voor- en nadelen van het voeren van een standaardprocedure. Hij vraagt of er cijfers bestaan over 
welke procedures in welke mate worden gevoerd. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de 
uitzonderingsprocedure plots de standaardprocedure wordt.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de administratie in het verleden werd geconfronteerd 
met een contract dat op papier in orde was, maar waarvan nadien is gebleken dat het beter was 
geweest het project concreter af te stemmen met de inschrijver.

De heer Collier, provinciegriffier, vult aan dat de administratie niet over dergelijke cijfers beschikt, 
maar bevestigt dat een onderhandelingsprocedure wordt gebruikt om overheidsopdrachten beter te 
kunnen opvolgen. Zo kan bij het voeren van een onderhandelingsprocedure ook een BAFO (Best and 
Final Offer) gevraagd worden, waardoor de provincie de concurrentie voor een tweede keer kan laten 
spelen.

De heer Smout heeft zelf heel wat ervaring met SLA’s en beaamt bijgevolg dat het belangrijk is ook de 
inhoud van de service bij langdurige contracten duidelijk te stellen. Hij benadrukt het belang om in een 
SLA tevens de financiële consequenties op te nemen, wanneer er niet aan de gevraagde 
dienstverlening wordt voldaan.

De heer Dunon informeert naar het jaarlijks budget van het vorig contract.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de jaarlijkse bijdrage in het vorige contract 254.000 
euro bedroeg.
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Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 138 ter stemming voor.
Voorstel nr. 138 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 18 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De heer Laeremans licht de onthouding van de Vlaams Belang-fractie toe. Hij vindt dat de provincie 
meer daadkracht mag tonen, wanneer het gaat over de installatie van zonnepanelen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 139.
Wijziging in het provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringssubsidie voor 
initiatieven rond kinderopvang.
Dit voorstel werd op 18 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid.
Op 20 oktober 2016 diende de deputatie amendement 139/1 in.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de deputatie met dit reglement initiatieven rond 
kinderopvang wenst te stimuleren. Dit reglement werd aangepast op basis van de nieuwe regelgeving 
in Vlaanderen. Ze licht toe dat tijdens de raadscommissie werd gevraagd of kinderkribbes als vzw 
moesten functioneren, vanaf het ogenblik dat er 18 aanwezige kinderen zijn. Artikel 24 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 bepaalt dat de organisator met meer dan achttien 
subsidieerbare plaatsen een rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk moet hebben. In het 
amendement wordt bijgevolg voorgesteld om het toepassingsgebied te verruimen, zodat 
organisatoren met een ‘rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk’ ook in aanmerking komen voor de 
investeringssubsidie.
Ze benadrukt dat de basisbedragen dezelfde blijven, nl. 30.000 euro voor een nieuwe vestiging, 1.000 
euro per kindplaats voor kinderdagverblijven en 500 euro per kindplaats voor naschoolse opvang.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt amendement  nr. 139/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 139/1 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt het geamendeerde voorstel nr. 139 ter stemming voor.
Geamendeerde voorstel nr. 139 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig 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. 140.
Reglement voor het toekennen van aanvullende leningen voor het renoveren van woningen.
Dit voorstel werd op 18 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat er een nieuw softwarepakket zal gehanteerd worden 
dat een aantal verbeteringen toelaat. Zo zal er in de toekomst rekening kunnen gehouden worden met 
een opmerking van het Rekenhof over het bedrag van de terugbetaling van de lening. Hij legt uit dat 
de lening kan opgevraagd worden in schijven. Vaak wordt er echter een eerste schijf van 5.000 euro 
opgevraagd. Hij zegt dat er tot nu toe terugbetaald werd op het hele bedrag, terwijl het Rekenhof 
voorschreef dat er slechts mag terugbetaald worden voor het gedeelte dat reeds werd opgenomen. 
Daarnaast zal er ook gewerkt worden met een domiciliëring. Dit maakt het administratief eenvoudiger, 
zowel voor de provincie als voor de diegenen die een lening aangaan.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 140 ter stemming voor.
Voorstel nr. 140 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 141.
Wijziging provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokale woonbeleid ondersteunen.
Dit voorstel werd op 18 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat de wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse subsidiëring, 
de toepassing van het provinciale reglement beïnvloeden, zodat een aanpassing van dit provinciale 
reglement aangewezen is. Hij legt uit dat de voornaamste wijziging in de Vlaamse subsidiëring is dat 
het Vlaamse Gewest vroeger 60 % of 30 % van de loonkost subsidieerde. In de aangepaste Vlaamse 
regelgeving wordt er echter een puntensysteem ingevoerd gebaseerd op het aantal private 
huishoudens, het aantal gemeenten dat tot nu toe nog geen subsidie verkreeg, het aantal kleine 
gemeenten en het totaal aantal gemeenten dat deel uitmaakt van de intergemeentelijke 
samenwerking.

Hij licht toe dat het de bedoeling is om de provinciale subsidie te koppelen aan het bedrag dat van 
Vlaanderen kan verkregen worden. De provincie zal dan 65% subsidiëren van wat Vlaanderen 
betaald. Er zal tevens jaarlijks overeengekomen worden waarrond gewerkt zal worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 141 ter stemming voor.
Voorstel nr. 141 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. 142.
Aanpassing provinciaal subsidiereglement voor Natuur op School.
Dit voorstel werd op 18 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie land- en tuinbouw, leefmilieu

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat biodiversiteit op en rond het schooldomein de doelstelling 
van het subsidiereglement blijft. Deze doelstelling wordt echter gekoppeld aan educatie rond het 
verhogen van biodiversiteit, waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan ‘ontharding’ in functie 
van de reeds doorzettende klimaatsverandering. Ze deelt mee dat, in tegenstelling tot de doelgroep in 
het vorige subsidiereglement, alle schoolniveaus in aanmerking komen. Ze licht toe dat de subsidie 
maximaal 80% van de door de deputatie aanvaarde projectbegroting bedraagt. Het maximumbedrag 
wordt bovendien opgetrokken tot 10.000 euro om grotere projecten mogelijk te maken. Ze deelt 
tevens mee dat er voor de beoordeling van de projecten een commissie wordt samengesteld waarin 
o.a. drie externen uit het onderwijs zetelen.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 142 ter stemming voor.
Voorstel nr. 142 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 143.
Aanpassing provinciaal subsidiereglement voor bijzondere natuurbeschermingsprojecten.
Dit voorstel werd op 18 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie land- en tuinbouw, leefmilieu.
Op 20 oktober 2016 diende de deputatie amendement 143/1 in.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat dit reglement eveneens past in de doelstellingen rond 
biodiversiteit. Met de vernieuwing van dit reglement wil de deputatie een meer geïntegreerde aanpak 
bekomen en de samenwerking tussen verschillende actoren te stimuleren.
Ze stelt dat de subsidie zowel kan toegekend worden aan erkende milieu- en natuurverenigingen met 
lokale werking in Vlaams-Brabant, alsook aan de Regionale Landschappen gevestigd in de provincie 
Vlaams-Brabant.
Ze licht toe dat het subsidiepercentage van de aanvaarde kosten van het project afhankelijk is van de 
ingediende begroting. De maximale subsidie bedraagt 75.000 euro en is bijgevolg betekenisvol groter 
dan in het verleden.
Vervolgens licht ze amendement nr. 143/1 toe. Ze stelt dat het amendement volgt uit de bezorgdheid 
om geen verenigingen uit te sluiten die momenteel gebruik kunnen maken van het huidige reglement. 
In het voorstel van aangepast reglement zijn die milieu- en natuurverenigingen opgenomen die door 
Vlaanderen erkend zijn op grond van het besluit van de Vlaamse regering van 18.12.2015. De 
verenigingen erkend op basis van het decreet op het Natuurbehoud vallen daardoor uit de boot. 
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Mevrouw Van Laere zegt dat haar fractie een subamendement wenst in te dienen.

De voorzitter stelt voor het subamendement te kopiëren en uit te delen, zodat iedereen de tekst kan 
lezen.

Mevrouw Van Laere licht het subamendement toe. Ze stelt dat haar fractie het behalen van de 
biodiversiteitsdoelstellingen zeker wenst te stimuleren, maar dat de doelgroep in het huidige voorstel 
te veel beperkt wordt. De N-VA-fractie wenst het subsidiereglement bijgevolg verder uit te breiden 
zodat alle entiteiten, waarvan de ingediende projectvoorstellen beantwoorden aan het doel en de 
doelstellingen van het reglement, eveneens in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Volgens 
de N-VA-fractie kunnen op deze manier de biodiversiteitsdoelstellingen maximaal ondersteund 
worden.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de Regionale Landschappen niet als doelgroep waren 
opgenomen in het vorige reglement. Ze stelt dat dit in het nieuwe reglement wél het geval is om 
verschillende actoren te stimuleren in contact te komen met de Regionale landschappen én binnen 
deze Regionale Landschappen geïntegreerde samenwerkingsprojecten tot stand te brengen. Ze 
meent dat de bezorgdheden, die in het subamendement worden geformuleerd, reeds vervat zitten in 
het nieuwe reglement en stelt dan ook voor het subamendement niet goed te keuren.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt subamendement  nr. 143/11 ter stemming voor.
Subamendement nr. 143/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 40 tegenstemmen, 17 
stemmen voor en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 
De voorzitter legt amendement  nr. 143/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 143/1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, 13 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt het geamendeerd voorstel nr. 143 ter stemming voor.
Het geamendeerd voorstel nr. 143 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, 
12 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. 144.
Wijziging provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de werking van erkende 
dierenasielen van Vlaams-Brabant. 
Dit voorstel werd op 18 oktober 2016 behandeld in de raadscommissie land- en tuinbouw, leefmilieu.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de deputatie met de wijziging van dit provinciaal reglement 
graag aanmoedigingssubsidies wenst toe te kennen aan erkende dierenasielen en 
vogelopvangcentra. De subsidies zullen worden toegekend binnen de perken van de budgettaire 
mogelijkheden.

De heer Dunon stelt vast dat het eigenlijke reglement niet ter beschikking was van de leden van de 
betreffende raadscommissie en zegt dat dit punt bovendien onvoldoende werd behandeld tijdens de 
raadscommissie. Hij wenst daarom te weten wat het precieze verschil is tussen het oude en het 
nieuwe reglement en waarom er wordt geopteerd voor een provinciale subsidie, wanneer Vlaanderen 
hiervoor reeds middelen vrijmaakt.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het budget opnieuw toelaat te investeren in 
dierenwelzijn. Ze zegt dat ‘dierenwelzijn’ een Vlaamse bevoegdheid is geworden. In Vlaams-Brabant 
zijn er echter onvoldoende dieren in de opvangcentra om in aanmerking te kunnen komen voor 
ondersteuning door de Vlaamse regering. De Vlaamse subsidies worden immers toegekend op basis 
van het aantal dieren, waardoor heel wat erkende dierenasielen uit de boot vallen. De provincie wenst 
daarom alsnog haar verantwoordelijkheid op te nemen door een aanmoedigingspremie toe te kennen 
aan de dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 
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De heer Dunon leest dat het beheer van dit reglement zal gebeuren door de dienst ‘welzijn’. Hij vraagt 
hierover meer verduidelijking.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de subsidiegelden gebudgetteerd werden op de rekening 
van de dienst ‘leefmilieu’. Het is, sinds oudsher, echter een ambtenaar van de dienst ‘welzijn’ die zich 
halftijds bezighoudt met dit thema.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 144 ter stemming voor.
Voorstel nr. 144 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig 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. 145.
Ecowerf – bijzondere algemene vergadering van 23 november 2016 – goedkeuring van de agenda en 
bijzonder mandaat aan de provinciale vertegenwoordigers.
Dit voorstel werd op 6 oktober 2016 behandeld in de deputatie.

De voorzitter licht kort de agenda van de bijzonder algemene vergadering van 23 november 2016 van 
Ecowerf toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 145 ter stemming voor.
Voorstel nr. 145 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 19 onthoudingen 
en geen tegenstemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer De Haes stelt vast dat de meerderheidspartijen de gewoonte hebben de oppositie te weren 
uit de verschillende bestuursorganen en zegt dat de N-VA-fractie zich daarom zal onthouden in de 
voorstellen met nrs. 145, 146, 147 en 148.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 146.
P.B.E. – Buitengewone Algemene vergadering van 18 november 2016 – goedkeuring agenda en 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 20 oktober 2016 behandeld in de deputatie.

De voorzitter licht kort de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 november 2016 
van P.B.E. toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 146 ter stemming voor.
Voorstel nr. 146 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 147.
Interleuven – buitengewone algemene vergadering van 30 november 2016 – goedkeuring agenda en 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 20 oktober 2016 behandeld in de deputatie.

De voorzitter licht kort de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2016 
van Interleuven toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 147 ter stemming voor.
Voorstel nr. 147 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 148.
Riobra – jaarvergadering van 25 november 2016 – goedkeuring agenda en bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger.
Dit voorstel werd op 27 oktober 2016 behandeld in de deputatie.

De voorzitter licht kort de agenda van de jaarvergadering van 25 november 2016 van Riobra toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 148 ter stemming voor.
Voorstel nr. 148 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 20 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
 


