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provincieraad van 6 december 2016

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Annita Vandebroeck, mevrouw Katleen D’Haese, mevrouw Anne Sobrie, de heer Guy 
Uyttersprot, de heer Johan De Haes, de heer Nico Creces, de heer François Van Hoobrouck d’Aspre; 
provincieraadsleden.

Afwezig
/

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 7 november 2016 een schriftelijk antwoord werd verstrekt op de 
mondelinge vraag van mevrouw Marleen Van de Wiele van 11 oktober 2016 met betrekking tot de 
Brabantse ‘Vrouwen – beweeg- en gezondheidsdagen.

• Diversen

In deze raadszittingen is de behandeling van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 
2017 prioritair. De agendapunten die niet aan bod kunnen komen tijdens de provincieraad van 6 
december 2016, zullen behandeld worden tijdens de zitting van 13 of 14 december 2016. Op 
dinsdag 6 december 2016 wordt er vergaderd van 14.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Op dinsdag 13 
december 2016 start de provincieraadszitting om 13.00 uur en wordt er, indien noodzakelijk, 
eveneens tot 18.00 uur vergaderd. Als alle dossiers afgehandeld kunnen worden op 6 of 13 
december 2016, houden we de mogelijkheid open om de provincieraadszitting van woensdag 14 
december 2016 te annuleren.

De volgende planning wordt bijgevolg gehanteerd:

• dinsdag 6 december 2016 – start 14.00 uur: 
о 14.00 uur: toelichting van de agenda;
о Vanaf 14.00 uur: 

- mondelinge vragen;
- toelichting bij het budget 2017 en de meerjarenplanning door de deputatie gedurende 

1 uur;
- replieken vanuit de meerderheid (max. 20 minuten per fractie);

 repliek CD&V-fractie;
 repliek Open VLD-fractie;
 repliek sp.a-fractie;
 repliek Groen-fractie;

о Tot 18.00 uur: lopende dossiers.

• dinsdag 13 december 2016 – start 13.00 uur:
о Vanaf 13.00 uur:

o replieken van de oppositie (max. 20 min per fractie);
 repliek NV-A-fractie;
 repliek Vlaams Belang-fractie;
 repliek UF-fractie.
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о vragen over de meerjarenplanning & het budget;
о stemmen over het budget (indien bespreking afgerond);
о verder afwerken van de lopende dossiers;
о oordelen over de noodzaak om op woensdag 14 december 2016 verder te 

vergaderen;
• woensdag 14 december 2016 (onder voorbehoud)

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen met nrs. 150 t.e.m.162 bij hem werden ingediend. 
De voorstellen nrs. 163 en164 werden op 1 december aan de aanvullende agenda van de 
provincieraden 6, 13 en 14 december 2016 toegevoegd. 
De interpellatie nr. 165 werd op 25 november 2016 ingediend door de heer Willy Smout. 

Op basis van de discussie tijdens de raadscommissie van 22 november 2016 en conform artikel 28 §2 
van het provinciedecreet en artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, wordt 
voorgesteld voorstel nr. 152 te behandelen in besloten zitting.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 8 november 2016 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet. 

Mevrouw Janssens wenst bij de notulen van de provincieraad van 8 november 2016 van voorstel nr. 
128 een aantal correcties en aanvullingen te doen. Zij zegt geen antwoord te hebben gekregen op de 
vraag volgens welke procedure het huidige contract werd gegund en stelt dat het antwoord zou 
toegevoegd worden aan het verslag. Ze zegt dat dit niet gebeurde. Ze deelt vervolgens mee dat de 
gedeputeerde gezegd heeft dat de ambtenaar een ‘ongelukkige uitspraak’ heeft gedaan in dit dossier. 
De uitspraak zelf: “ik wil zolang mogelijk met dezelfde firma verder werken” werd echter niet 
opgenomen in het verslag.

Daarnaast zegt ze gevraagd te hebben of er geen andere mogelijkheden waren dan deze 
onderhandelingsprocedure. Ook dit staat evenmin in de notulen. Wat wel werd genotuleerd is dat de 
gedeputeerde hieraan toevoegde dat de gehanteerde procedure in dit dossier ‘de wettelijke 
procedure’ is.

Mevrouw Janssens concludeert dat de gekozen procedure ‘een procedure’ is, maar betwijfelt of deze 
wel wettelijk is gezien de uitspraak van de betreffende medewerker.

De voorzitter antwoordt dat haar laatste bedenking een interpretatie is.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mondelinge vraag mevrouw Mia Van der Elst van 5 december 2016 over Brussels Airport. 
 
Mevrouw Van Der Elst zegt dat de voorstelling van het strategisch plan 2040 van Brussels Airport 
Company de discussie rond de problematiek van de luchthaven nieuw leven heeft ingeblazen. 
BAC voorziet in een stevige uitbreiding van de luchthaven en de belangengroepen laten zich 
opnieuw horen. Brussel verhoogt vanaf 1 januari 2017 de geluidsnormen in het Hoofdstedelijk 
Gewest, waardoor de lasten nog meer op de Vlaamse Rand en op diverse gemeenten in Vlaams 
Brabant zullen terechtkomen. Vlaanderen roept volgens haar terecht het belangenconflict in en 
het blijft  verder  wachten op de vliegwet die ooit eens deze problematiek voor eens en voor altijd 
zou moeten regelen.  

Zij zegt dat één van de voorgenomen scenario’s – opgenomen in dit strategisch plan - bestaat in 
een mogelijke verlenging van de piste 25 L met 800 m. Daarnaast wordt ook de creatie van een 
bedrijvenpark voorzien, dat bij voorkeur ontsloten wordt met een extra oprit naar de E40 langs 
Kortenberg.
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Ze stelt dat het voor zichzelf spreekt dat deze plannen voor ‘grote opschudding’ zorgen voor de 
hele luchthavenregio, gezien dit een toenemende trafiek, zowel in de lucht als op de vaste grond, 
tot gevolg zou hebben.

In dit kader heeft zij volgende vragen voor de deputatie:
 
1. Heeft de deputatie weet van de precieze toekomstplannen van de luchthavenuitbater Brussels 

Airport Company?
2. Heeft de deputatie reeds een analyse gemaakt van de mogelijke gevolgen van deze 

uitbreidingsplannen van de nationale luchthaven voor de gemeenten in de luchthavenregio en 
ook voor de rest van de provincie?

3. Hoe zal de deputatie de inspanningen van de betrokken gemeentebesturen ondersteunen om 
de luchthavenuitbater te overtuigen dat het zeer belangrijk is om tot een evenwicht te komen 
tussen het economische belang van de luchthaven en de levenskwaliteit van de omgeving?

4. Kan de deputatie bij de federale overheid aandringen op de spoedige totstandkoming van een 
vliegwet, waardoor een bindend wettelijk kader wordt gecreëerd voor opstijg- en 
landingsroutes en -procedures?

5. Kan de deputatie het standpunt bevestigen dat de provincie Vlaams-Brabant zich
verzet tegen een mogelijke verlenging van de landingsbaan 25 L en de totstandkoming van 
een nieuw bedrijvenpark?

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het thema zeer actueel is ingevolge de plannen 
die Brussels Airport naar voor heeft geschoven. Hij is tevreden dat Brussels Airport de plannen 
bekend heeft gemaakt en dat daarover in dialoog wordt gegaan met de regio, de 
gemeentebesturen en de provincie. Hij stelt dat dit geen evidente oefening is, maar dat het voor 
de provincie zeer belangrijk is dat het evenwicht wordt bewaakt tussen de leefbaarheid en de 
economische meerwaarde van de luchthaven voor onze regio.

Hij deelt verder mee dat nog geen analyse werd gemaakt van de consequenties van de plannen 
maar zegt dat het duidelijk is dat er zeer veel raakvlakken zijn met het beleid dat wordt gevoerd 
inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, wonen en tewerkstelling. Hij zegt dat een 
analyse zeker gemaakt zal worden maar dat het belangrijk is dat dit in overleg met de andere 
partners gebeurt.

Vervolgens stelt hij dat in het voorjaar een platformtekst zal worden ondertekend, samen met 19 
gemeenten. Het is de bedoeling om de gemeentebesturen, die de tekst ondertekenen, rond de 
tafel te brengen om van gedachten te wisselen en te kijken hoe gereageerd moet worden op het 
document dat Brussels Airport heeft voorgelegd.

Hij geeft eveneens mee dat de provincie niet dezelfde instrumenten heeft als de Vlaamse 
overheid om een belangenconflict in te roepen maar dat de provincie wel wordt bijgetreden door 
de Vlaamse overheid om die vliegwet te realiseren vooraleer de verstrengde normen in Brussel 
worden toegepast.

Hij zegt dat wat het nieuw bedrijvenpark betreft, gekeken moet worden of het een goede locatie is. 
Een aantal bedrijven vertrekken immers omwille van de mobiliteitsknoop in de regio. Hij stelt dat 
combinaties kantoor/wonen mogelijk moeten gemaakt worden om het nodige evenwicht te kunnen 
behouden. Het kan niet de bedoeling zijn om een nieuwe bedrijvenzone te creëren waar enkel de 
wagen centraal staat. Er zijn genoeg alternatieven voor de wagen. Er wordt dan ook werk 
gemaakt van een tramlijn en de fietssnelweg, die worden doorgetrokken tot aan de luchthaven.

о Mondelinge vraag van de heer Jan Laeremans van 6 december 2016 over de incidenten met 
vluchtelingen in Groot-Bijgaarden.

De voorzitter deelt mee dat hij op 6 december 2016 de mondelinge vraag van de heer Laeremans 
ontving over de incidenten met vluchtelingen in Groot-Bijgaarden. Deze vraag is specifiek gericht 
aan de provinciegouverneur gezien het zijn bevoegdheid betreft. De vraag werd laattijdig 
ingediend maar de gouverneur wenst alsnog te antwoorden op deze vraag.

De heer Laeremans hoorde op het Radio2-nieuws dat er ernstige problemen zijn in Groot-
Bijgaarden, waar vluchtelingen vrachtwagenchauffeurs overvallen. Hij leest het artikel voor dat 
verscheen op ‘deredactie.be’ van 6 december 2016.

http://deredactie.be
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"Het aantal gewelddadige incidenten met vluchtelingen langs de E40 in Groot-Bijgaarden neemt 
toe. Verschillende vrachtwagenchauffeurs zijn er op en rond het parkeerterrein aangevallen.
Ook de politie merkt dat er een stijging is van het aantal gewelddadige incidenten. "Terwijl het 
vroeger beperkt bleef tot het ongezien aan boord proberen te kruipen van de vrachtwagen, zien 
we nu dat de aard van de incidenten erger wordt", vertelt Sofie Schuddinck van de politie van 
Dilbeek. "Zo hebben we al twee incidenten met messteken kunnen vaststellen. Vluchtelingen 
vielen de vrachtwagenchauffeurs aan en dreigden hen te overvallen om aan boord van de 
vrachtwagen te geraken."

Hij zegt dat de incidenten ook niet langer beperkt blijven tot het parkeerterrein langs de E40 in 
Groot-Bijgaarden en de weiden daaromheen. Zo ziet de politie een uitbreiding naar de 
bedrijventerreinen in de omgeving. Hij stelt dat de heer Van den Bosch vlakbij een transportbedrijf 
heeft. Onlangs werd een van zijn chauffeurs neergestoken en ook vannacht was er nog een 
incident. "Ik ga niet zeggen dat alle vluchtelingen gewapend zijn, maar er zijn er wel bij die 
messen op zak hebben en niet bang zijn om ze te gebruiken. Twee tot drie weken geleden is één 
van onze onderaannemers, die zijn nachtrust moest nemen, aangevallen."

Hij stelt dat de politie van Dilbeek het probleem niet alleen de baas kan en dat ze overleg wensen 
met de federale politie.

In deze context wenst hij te weten welke maatregelen tot hiertoe werden genomen en welke 
bijkomende initiatieven zouden moeten volgen om deze problemen aan te pakken.

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat deze problematiek de naam “transmigratie” 
meekrijgt. Hiermee wordt bedoeld dat mensen slechts voorbijkomen en zich hier niet willen 
vestigen. Hij zegt dat deze problematiek reeds jaren bestaat maar dat dit de jongste tijd erger is 
geworden. Het aantal vaststellingen van mensen die in vrachtwagens trachten te klimmen, is 
gestegen. Op de as van het oosten naar het westen is ook het karakter van de incidenten meer 
bedreigend met name langs de E40 in Groot Bijgaarden, de parking te Heverlee en op de parking 
van Rotselaar langs de E314. Hij stelt dat dergelijke incidenten niet of nauwelijks voorvallen op 
andere parkings. Hij zegt dat de betreffenden veeleer uit het oosten komen waarna ze vaak 
tijdelijk neerstrijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Van daaruit trachten ze in 
vrachtwagens te klimmen.

Hij legt verder uit dat hij recent een overleg organiseerde met de politiediensten, de 
autowegbeheerder en de administratie ‘Wegen en Verkeer’. Uit dit overleg bleek dat er weinig last 
of bedreiging is voor anderen dan de vrachtwagenchauffeurs. Auto’s, tankstations en shops 
ondervinden geen of nauwelijks hinder. Hij deelt mee dat de politie werkt aan het probleem rond 
transmigratie maar dat tevens wordt vastgesteld dat diegenen die worden gevat, omdat ze 
mensen helpen inklimmen, de volgende dag vervangen worden door anderen. Hij besluit dat dit 
op deze manier moeilijk werken is.

Hij licht toe dat tijdens dit overleg ook de gemeente Dilbeek vertegenwoordigd was. Hij zegt dat de 
politie ook daar verder zal werken om de zaak beheersbaar te houden. Het is op dit ogenblik 
echter niet realistisch te denken dat het probleem volledig kan weggewerkt worden.

Hij stelt in vraag of met infrastructurele maatregelen op de parkings het probleem zou kunnen 
opgelost worden. Hij verwijst naar een waarschuwing van de politie waarbij werd geadviseerd 
vrachtwagenchauffeurs niet te laten uitwijken naar andere terreinen aangezien dit de toestand nog 
veel moeilijker beheersbaar zou maken.
Hij zegt dat er wel moet gezorgd worden voor een betere beveiliging maar dat de discussie gaat 
over de manier waarop dit zou moeten gebeuren.

Hij licht toe dat hij hierover een overleg heeft gehad met het kabinet van minister Weyts en de 
administratie ‘Wegen en Verkeer’ maar het verslag van dit overleg werd nog niet bezorgd. Hij 
deelt mee dat de mogelijke maatregelen op infrastructureel vlak per provincie en in overleg met 
zowel de betrokken gemeentebesturen als de politiediensten besproken zullen worden.

Hij zegt zich bewust te zijn van dit hardnekkig probleem en benadrukt dat het probleem ook in de 
komende tijd actief zal worden opgevolgd.
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De heer Laeremans, zegt dat de geweldpleging met messen recent is. Hij vraagt of dit reeds 
eerder voorviel en of er in West-Vlaanderen, waar het fenomeen zich al eerder voordeed, geen 
oplossingen zijn uitgewerkt die voor Vlaams-Brabant nuttig kunnen zijn.

De heer De Witte, gouverneur, antwoordt dat ook vroeger dergelijke incidenten gebeurden maar 
dat de problematiek van transmigratie wel degelijk acuter is. Hij stelt dat er geen kant en klare 
oplossing bestaat maar dat er een grote bereidheid is van de administratie ‘Wegen en Verkeer’ 
om mee te werken aan oplossingen. Er is immers geen evident antwoord op de vraag hoe je kan 
vermijden dat iemand dreigt met een mes.

о Mondelinge vraag mevrouw Sonia Van Laere van 4 december 2016 met betrekking tot de 
onteigeningsbevoegdheid van de deputatie in de wijk Rustenberg in Huldenberg. (onontvankelijk)

Mevrouw Van Laere betreurt dat haar mondelinge vraag onontvankelijk werd verklaard omdat het 
een herhaling was van de vraag die ze eerder in de provincieraad heeft gesteld.

Ze zegt dat het antwoord dat ze ontving tijdens de vorige provincieraad, manifest onjuist bleek na 
een vergelijking van de informatie met de Codex Ruimtelijke Ordening. Het lijkt haar niet correct 
dat er niet mag teruggekomen worden op vragen waarvan het antwoord achteraf onjuist blijkt te 
zijn. Ze vraagt om het huishoudelijk reglement in deze context te bespreken in het bureau en de 
mogelijkheid te voorzien om bij een fout antwoord de vraag opnieuw te kunnen stellen.

De voorzitter zegt dat, indien het verkregen antwoord niet voldoet aan haar verwachtingen, dit 
daarom nog niet fout is.

Mevrouw Van Laere herhaalt dat het antwoord niet in overeenstemming was met de Codex 
Ruimtelijke Ordening. Tijdens de provincieraad van 8 november 2016 vroeg ze immers waarom 
de provincie nog niet was overgegaan tot onteigening. Ze stelt dat toen geantwoord werd dat de 
provincie niet kan onteigenen terwijl in de Codex Ruimtelijke ordening letterlijk staat dat de 
provincie dit wel kan.

De voorzitter antwoordt dat zij de perfecte techniek heeft ontdekt om een onontvankelijke vraag 
alsnog te stellen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, zegt dat haar woorden niet verkeerd mogen geïnterpreteerd 
worden. Ze stelt dat de provincieraad niet bevoegd is omdat in deze provincieraad immers werd 
afgesproken dat de onteigeningsprocedure ofwel door de gemeenten ofwel door de sociale 
huisvestingsmaatschappijen zou gevoerd worden.

Mevrouw Van Laere zegt dat ook in de betreffende raadscommissie vaag werd gebleven over wie 
zou moeten onteigenen.

Mevrouw Janssens, vult aan dat er correct moet genotuleerd worden. Ze stelt dat het op de lange 
duur niet meer duidelijk is in hoeverre de notulen nog overeenstemmen met wat er gezegd werd in 
dit halfrond.

De voorzitter vindt deze opmerking ongepast. De verslagen van de provincieraden zijn bijna een 
woordelijke weergave van de betreffende zitting. Bovendien wordt de audio-opname van de 
raadszittingen gebruikt bij het redigeren van het verslag.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de opname van de provincieraadszitting van 8 
november 2016 bijgevolg kan herbeluisterd worden.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 150.
Begrotingsopmaak 2017 en meerjarenplanning.
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, gaat over tot de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 
en het budget 2017.

n.v.d.r.

De presentatie van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017 is ter beschikking op de 
deelsite van de raadsleden.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen voor 
hun repliek op de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

De heer Claes, voorzitter van de CD&V-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de meerjarenplanning 
2014-2019 en het budget 2017.

“Vlaanderen beknot de provincies in hun financiële bewegingsruimte. Het decreet rond de vernieuwde 
taakstelling en gewijzigde financiering voorziet een inperking van de fiscale autonomie inzake het 
heffen van provinciale opcentiemen.

Voor Vlaams-Brabant is deze inperking niet evenredig met de budgetten voor persoonsgebonden en 
culturele bevoegdheden die worden overgedragen.  De Vlaamse regering belooft wel de kloof van 7,1 
miljoen euro te dichten door de bevoegde ministers extra uitgaven te laten doen in de grondgebonden 
bevoegdheden.

Deze compensatieregeling geeft geen garantie dat er voldoende financiële middelen zullen blijven 
voor een eigen provinciaal beleid in de grondgebonden sectoren. De CD&V-fractie verzoekt de 
deputatie alles te doen om uit deze onzekere situatie te geraken en de belangen van de provincie 
voluit te verdedigen.

Ondanks deze moeilijke financiële context zijn de deputatie en gedeputeerde Swinnen er toch in 
geslaagd om het budget en het meerjarenplan in evenwicht te brengen.

Hetzelfde decreet stelt vast welke persoonsgebonden taken vanaf 2018 niet langer door de provincies 
worden uitgeoefend. In de praktijk zal moeten blijken wat dit concreet betekent voor de ondersteuning 
van de organisaties en instellingen die actief zijn in de sport-, de jeugd-, de cultuur-en de sociale 
sector. Dit blijft een knelpunt dat nauwgezet moet opgevolgd worden.

Hetzelfde geldt voor de uitkanteling van de 63 personeelsleden van de provincie naar Vlaanderen. 
Hun statuut, arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten blijven voor onze fractie belangrijke 
aandachtspunten.

Voortgaande op onze congresbesluiten kiest CD&V ondubbelzinnig voor het behoud van de provincie 
als een volwaardig bestuursniveau tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen de 
burger en het bovengemeentelijk bestuur is soms te groot. Bovendien worden bepaalde 
bevoegdheden beter op een tussenniveau uitgeoefend, omdat ze nu eenmaal het lokale belang 
overstijgen, maar anderzijds te regionaal zijn om optimaal door de deelstaten of de federale overheid 
behartigd te worden.

Op dat geografisch niveau moet de provincie dan ook verder blijven bestaan omdat het de 
volwaardige regisseur is van het streekbeleid en de gebiedsgerichte samenwerking, ook voor de 
persoonsgebonden en culturele bevoegdheden. Ook op deze domeinen is het meer dan zinvol dat de 
provincie haar bestuurlijke verantwoordelijkheid opneemt.

Voor de Vlaamse provincies en gemeenten vragen wij hervormingsrust. CD&V verzet zich dan ook 
tegen iedere verdere inperking van de provinciale bevoegdheden.

Ik vermeld nu enkele initiatieven binnen de beleidsterreinen van de CD&V-gedeputeerden. Als fractie 
staan we uiteraard achter de initiatieven van de volledige deputatie. In de beleidsdomeinen van 
gedeputeerde Tom Dehaene gaat het om volgende initiatieven:
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- Er wordt ingezet op stappen, fietsen en openbaar vervoer zodat mensen overstappen naar een 
duurzame verplaatsingswijze, met het trage wegennetwerk, de fietssnelwegen en veilige 
schoolomgevingen en –routes.

- Op vlak van duurzaam wonen zijn er de pilootprojecten rond renovatiebegeleiding op maat voor 
kwetsbare doelgroepen. Zo wordt duurzaamheid betaalbaar en worden onze klimaatambities 
ingevuld.

- De loods 106 op de PIVO-site wordt omgevormd tot een oefendorp voor de hulpdiensten. Het 
PIVO-VDAB expertisecentrum voor rijopleidingen en verkeer wordt uitgebouwd. De werken kosten 
circa 1 miljoen euro.

- Ook gedeputeerde Monique Swinnen neemt een aantal belangrijke initiatieven. Ik noem er enkele. 

- Om de achterstand aan welzijns-en zorgvoorzieningen, een oud zeer in Vlaams-Brabant, weg te 
werken richt de provincie Vlabzorginvest op, met een jaarlijks budget van 2,5 miljoen euro vanaf 
2018.

- Om waterschade te voorkomen wordt ingezet op preventie. Zo wordt 700.000 euro uitgetrokken  
voor de opmaak van hemelwaterplannen en om gebouwen op particulier domein te beschermen 
tegen waterschade.

- Er is een budget voorzien van 400.000 euro voor de vernieuwing van de koelcellen in het 
Proefcentrum Herent en voor de heroriëntering van het Proefcentrum Pamel tot energieneutraal 
centrum

Een thema dat in 2017 hoog op de agenda zal staan, zijn de uitbreidingsplannen voor de luchthaven 
van Zaventem. Een duurzame ontwikkeling van de luchthaven is nodig maar veronderstelt een breed 
draagvlak bij de omwonenden.

Als CD&V-fractie herhalen we het standpunt dat de provincieraad in december 2015 unaniem heeft 
ingenomen in verband met de mogelijke verlenging van landingsbaan 25L. De landingsbaan zou dan 
parallel komen te liggen met de vlakbij gelegen woonwijken in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps en zou 
deze totaal onleefbaar maken. Dat kunnen we niet toestaan. Als het van onze fractie afhangt, zal het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan niet worden aangepast om de verlenging van piste 25L mogelijk te 
maken.

Bovendien is voor de provincie in dit dossier een coördinerende en streekgerichte rol weggelegd. 
Sinds de aankondiging van het Masterplan 2040 worden  standpunten ingenomen vanuit diverse 
niveaus en fora.

Volgens de CD&V-fractie moet de provincie de verschillende visies coördineren om tot een eenduidig 
standpunt te komen naar de luchthavenuitbater en naar de federale en Vlaamse overheid toe. Zo 
wordt vermeden dat de diverse spelers in de luchthavenregio zich tegen elkaar laten uitspelen.

De CD&V-fractie vindt in dit budget en meerjarenplanning de fundamentele opties terug uit haar 
programma. Onze fractie zal deze dan ook met veel overtuiging goedkeuren. Wij feliciteren de 
deputatie en de administratie met het afgeleverde werkstuk.”

De heer Poffé, voorzitter van de Open VLD-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de 
meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

“Het is al een tijdje, en ik bedoel jaren geleden, dat een budgetopmaak nog zo eenvoudig en vlot 
verlopen is. Geen last-minute beslissingen meer omwille van interventies van Vlaanderen. Geen 
nieuwe verrassingen.
Veel lag al grotendeels vast in het meerjarenplan of bij de besprekingen van de vorige jaren.
Het vlotte en snelle verloop van de commissie financiën was daar een sprekend voorbeeld van. Er 
was trouwens slechts 1 commissievergadering nodig om het budget te bespreken!
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Tot onze tevredenheid stellen we vast dat de provincie meer en meer de weg opgaat van een 
streekbestuur in samenspraak en overleg met de gemeentebesturen. Vorige zaterdag op het 
geslaagde VVP-colloquium viel trouwens de term ‘medeoverheid’! Hetgeen wijst op gelijkwaardigheid 
maar weliswaar met elk zijn specifieke bevoegdheden.

In aanvulling van de toelichting van gedeputeerde Swinnen zal ik, als fractievoorzitter, vooral de 
bevoegdheden van onze gedeputeerden Ann Schevenels en Walter Zelderloo toelichten. 

Eén van de belangrijkste taken van de provincie zijn de vergunningen!

In 2017 komt er een belangrijke hervorming van het Vlaamse vergunningenbeleid! De, sinds 1962, 
historische rol van de provincie als wettelijke beroepsinstantie, wordt daarbij bestendigd. Daarenboven 
krijgt de provincie ook een bijkomende taak als vergunningsverlener in eerste aanleg voor specifiek 
provinciale dossiers én alle dossiers met een belangrijke milieucomponent.

Wij zullen daarenboven ook een nieuwe Omgevingsvergunningscommissie moeten oprichten die 
vooral gemeentelijke vergunningen zal moeten behandelen. De provincie krijgt dus ook een 
belangrijke bijkomende taak in de ondersteuning van het gemeentelijk vergunningenbeleid.

In 2016 werd proactief aan de invoering van de omgevingsvergunning een nieuwe dienst 
Vergunningen opgericht waarin de expertise inzake milieu en stedenbouw geïntegreerd is. 

De provincie is en blijft dus, en dit tot spijt van wie het benijdt, een belangrijke speler op het vlak van 
vergunningen.

Wat de dienst Ruimtelijke Planning betreft zal een nieuwe Visienota Ruimte een belangrijk speerpunt 
worden in 2017! Het provinciaal ruimtelijk beleid is aan hernieuwing toe. De provincie zet daarvoor in 
op 3 sporen:

- het beter afstemmen van mobiliteit en wonen om tegen 2030 circa 50.000 nieuwe 
woongelegenheden een plaats te kunnen geven;

- het optimaliseren en herwaarderen van de bestaande bedrijventerreinen en;

- ruimte maken voor de klimaatambities van de provincie.

Vorige zaterdag hebben wij het genoegen gehad om in deze raadzaal, ter gelegenheid van het VVP-
colloquium, een zeer boeiende en inspirerende toespraak rond deze visievorming van de Vlaamse 
bouwmeester, Prof. Leo Van Broeck, te mogen bijwonen.
Ik ben er van overtuigd dat onze gedeputeerde en haar diensten zich zeker zullen laten inspireren 
door deze nieuwe inzichten!

Vlaanderen heeft vorige week, na meer dan 4 jaar onzekerheid, eindelijk haar Beleidsplan Ruimte 
voorgesteld. De provincie kan nu de eigen Visienota afronden binnen het kader dat Vlaanderen heeft 
vastgesteld.

De realisatie van ruimtelijke plannen is een werk van lange adem. Doorzetten blijft daarbij noodzakelijk 
om de plannen in realiteit om te zetten.

Het budget 2017 voorziet circa 800.000 euro voor reeds lopende en nieuwe projecten.
Om de uitvoering van deze bovenlokale projecten op het terrein haalbaar te maken worden ook 
middelen uitgetrokken voor concrete realisaties op het terrein.

Op die manier trekken we als provincie ook andere actoren over de streep om te investeren in onze 
regio. Wij kunnen zo met een relatief beperkte investering een grote hefboom creëren voor de 
noodzakelijke opwaardering van stationsomgevingen en verwaarloosde bedrijvenzones.

De provincie tracht haar middelen strategisch te bundelen met die van gemeenten om zo ook Vlaamse 
investeringen mogelijk te maken. Nu Vlaanderen plots en eenzijdig beslist heeft om haar subsidies 
voor wegenisaanleg, in het kader van de herontwikkeling van bedrijvenzones, drastisch terug te 
schroeven van 80% naar 60% zal een bijdrage vanuit de provincie het verschil gaan maken.
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In de stationsomgevingen blijven we de uitvoering van de masterplannen verder trekken.
In Aarschot zijn de werken in volle uitvoering.
In Diest zal de bijdrage van de provincie een hefboom zijn voor de realisatie van een nieuw busstation 
en een nieuwe pendelparking. 
In Haacht proberen we op korte termijn met een hefboomsubsidie de publieke ruimten en de 
fietsvoorzieningen in de stationsomgeving te verbeteren.
Ook in Tienen, Asse en Halle zullen hefboomsubsidies het verschil maken.

Onze provinciedomeinen hebben vorige zomer een 600.000 bezoekers aangetrokken tegenover 
500.000 het jaar voordien en als we daar de winterperiode bijnemen, komen we aan 700.000!
De gerichte investeringen, op maat van elk domein, dragen bij tot een toename van het aantal 
bezoekers en een grotere klantentevredenheid!
In 2017 zal er een gemeenschappelijke promotie en een overkoepelende communicatiestrategie zijn 
om de taakstelling en de troeven van de domeinen te versterken (120.000€).
Er zullen ook in 2017 tal van nieuwe investeringen gebeuren in onze 4 provinciedomeinen, zoals:

- fase 2 van de avontuurlijke zone in de Halve Maan in Diest;

- restauratie van de kasteelgevel, groenwerken in de rotstuin en vernieuwing van het sanitair in de 
speeltuin in Huizingen;

- aanleg van een kampeerautoterrein, een nieuwe speeltuin en de herbestemming van het 
Lotusgebouw tot horecapunt in Kessel-lo;

- groenaanleg rond de Vinnehoeve (die onlangs in september geopend is) en akoestische panelen 
in de Bistro in Zoutleeuw;

- de vernieuwing van de steigers van de roeivijvers in Huizingen en Kessel-Lo.

De uitleendienst is eveneens een waar succes! De cijfers van 2015 vertellen dat er een stijging is van 
bijna 20% t.o.v. 2014! Voor 2017 wordt er een investering van185.000€ voorzien!

Wat het facilitair beheer betreft zullen er nieuwe investeringen gebeuren aan het provinciegebouw, 
zoals een nieuwe zonnewering, verduisteringsgordijnen, nieuw meubilair in de lounge van de 
koffiehoek en een laadpunt voor elektrische wagens, in totaal voor een bedrag van 600.000€.

Wat het personeel betreft blijven we budgettair uitgaan van een realistische invulling van het 
personeelsbehoefteplan op basis van de reële invullingsgraad van de afgelopen jaren.

Doordat Vlaanderen de voorziene uitkanteling van een aantal niet-grondgebonden provinciale 
administraties heeft uitgesteld naar 2018 blijft de onzekerheid bij een deel van onze personeelsleden 
groot. Wij spreken hier van 63 mensen en hopen dat zij zich gemotiveerd  kunnen blijven inzetten ten 
voordele en in het belang van hun beleidsdomein zodat de burger geen nadeel ondervindt van dit 
uitstelgedrag van de Vlaamse overheid. De uitkanteling vraagt al een aantal jaren grote flexibiliteit van 
de provincie als organisatie maar ook van vele individuele personeelsleden. We hopen dat dit traject 
tegen 2018 eindelijk kan afgerond worden.

Naast de uitkanteling komen er ook een aantal nieuwe functies bij zoals bij de dienst Vergunningen, 
het PIVO en de dienst gebouwen.

Een nieuw feit is dat er op een zeer korte termijn ontzettend veel aanvragen binnenkomen voor 
loopbaanonderbrekingen door de invoering van het zorgkrediet vanaf 1 september!
Dit vergt een enorme evenwichtsoefening om de werking verder optimaal te laten verlopen!

Ik wens dan ook, namens mijn fractie, het personeel te danken voor zijn inzet om de taken van ons 
bestuur naar best vermogen uit te voeren ten dienste van onze Vlaams-Brabanders!”
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Mevrouw Lemonnier, voorzitter van de sp.a.-fractie, geeft de repliek van haar partij op de 
meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

Vooreerst wens ik graag in naam van de sp.a-fractie de deputatie, de provinciegriffier, het 
managementteam, de stafdiensten alsook al het personeel dat betrokken is bij de opmaak van het 
budget en van de meerjarenplanning zeer hartelijk te danken voor het prima werk. Uiteraard ook de 
financieel beheerder en de directie financiën voor het omvangrijke cijferwerk. Alleen al voor deze 
prestatie, ben ik er van overtuigd dat de goede Sint jullie vandaag zeker niet heeft vergeten.

Net zoals bij de budgetbespreking van vorig jaar kunnen we de bespreking van vandaag onmogelijk 
loskoppelen van de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies; zoals 
vastgelegd in het ontwerpdecreet, die net vorige maand – bijna dag op dag – werd goedgekeurd door 
de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Heel deze operatie kadert in het verhaal van de bestuurlijke hervormingen. De nadruk daarvan ligt 
enerzijds op sterkere lokale besturen en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid.
Wat kunnen we leren uit deze afslankingsoperatie voor de provincies en waar situeren zich nog steeds 
de knelpunten:

- Zoals ik heb voorspeld en velen met mij, tijdens de eerste budgetbespreking van de nieuwe 
legislatuur, was het overduidelijk dat het geen haalbare kaart was om de overheveling van de 
persoonsgebonden bevoegdheden en instellingen te organiseren vóór 1 januari 2017. We hebben 
gelijk gekregen. Heel de operatie wordt met één jaar opgeschort en verschoven naar 1 januari 
2018.

- De gedragenheid voor heel dit afslankingsverhaal was bijzonder klein, maar dit had meer te 
maken met de top-downbenadering van de Vlaamse regering zelf, dan wel met de oorspronkelijke 
uitgangspunten.

- Van bij de start tot op heden wordt heel de operatie gekenmerkt door onduidelijkheid en 
onzekerheid. Maar ook de vele vragen naar meer openheid inzake communicatie en een grotere 
transparantie bleven lange tijd onbeantwoord.

- Personeelsleden die overgaan, naar welk bestuursniveau dan ook, hebben de verzekering 
gekregen dat ze alle garanties kunnen behouden. Onze fractie blijft echter ongerust over de 
tweede pensioenpijler.

- Het bedrag voor de persoonsgebonden bevoegdheden van alle provincies samen, werd definitief 
vastgelegd op 95,5 miljoen euro. Het oorspronkelijk bedrag dat minister Homans in 2015 naar 
voorschoof bedroeg echter 167 miljoen euro. Deze grote financiële kloof, doet onze ongerustheid 
inzake een efficiënte en klantgerichte dienstverlening naar onze burgers alleen maar toenemen.

- Meer efficiëntie en een betere dienstverlening; dit zijn de twee sleutelbegrippen en de essentie 
van deze ganse bestuurlijke hervorming. Samen met honderden organisaties, verenigingen en 
instellingen vraagt de sp.a-fractie zich echter af, hoever het staat met het opvangnet voor al onze 
Vlaams-Brabantse organisaties, verenigingen en instellingen. Er worden nieuwe decreten en 
reglementen in het voorzicht gesteld, maar de eerste letter moet hiervan nog op papier gezet 
worden. Ook zij zijn dus enigszins ongerust en hebben tal van twijfels.

- Zoals uit de toelichting van gedeputeerde Monique Swinnen blijkt, heeft de provincie blijvend 
ingezet op kleinschalige initiatieven op maat van de lokale of regionale eigenheid. Denken we 
maar even aan de gehandicaptensport, de acties binnen het streekgericht bibliotheekbeleid en de 
vele activiteiten van onze amateurkunstenaars. Wij zijn van mening dat we absoluut moeten 
vermijden, dat al deze mooie initiatieven binnen enkele jaren een stille dood sterven of dat de 
dienstverlening erop achteruit gaat.

- Een ander heikel punt waar onze fractie aandacht wil voor vragen, is het provinciaal beleid inzake 
gelijke kansen. Minister Homans wil werk maken van een evaluatie en een reorganisatie van het 
gelijke kansenmiddenveld. Het onderdeel ‘gelijke kansen’ van de provincie, maakt deel uit van 
deze oefening. Over deze oefening vinden we echter bijzonder weinig concrete zaken terug in de 
beleidsbrief van de minister.
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- Na deze ganse hervormingsoperatie ligt de focus van de provincies helemaal bij de 
grondgebonden materies. Hierover bestaat geen enkele discussie. Of toch….in de beleidsbrief 
van minister Muyters staat letterlijk het volgende en ik citeer: “de jarenlange ambitie om onbenutte 
bedrijfsgronden te activeren blijft van kracht. Maar in plaats van in elke provincie een 
activeringsteam in te zetten, dat zelf de benaderingen en ambities bepaalt, willen we in overleg 
met stakeholders nieuwe trajecten en methodieken uitwerken”. Einde citaat.
Voor ons, is dit een schoolvoorbeeld van de gekende spreuk: “men mag het kind niet met het 
badwater weggooien”. De jarenlange opgebouwde kennis en expertise die aanwezig is bij de 
POM’s wordt blijkbaar onvoldoende nuttig geacht. De activeringsteams, die onder de vlag van de 
POM’s werken en het provinciaal niveau als het ideale bovenlokale niveau in deze materie, wordt 
door minister Muyters in zijn beleidsbrief ernstig in twijfel getrokken.
Neem het mij niet kwalijk collega’s, maar dit moest eerst van mijn lever, alvorens ik het kan 
hebben over de door vele gemeenten en steden, maar ook door de organisaties, verenigingen en 
instellingen gewaardeerde werking van onze provincie Vlaams-Brabant.

Onze deputatie heeft onder moeilijke omstandigheden opnieuw haar verantwoordelijkheid genomen. 
Eens te meer hebben de gedeputeerden, samen met het provinciepersoneel schitterend werk verricht. 
Wanneer we het budget en de beleidsaccenten voor 2017 onder de loep nemen, kunnen we 
vaststellen dat men niet alleen kiest voor maatschappelijk relevante problemen; maar dat de provincie 
tevens het voortouw wenst te nemen in tal van actuele thema’s; zoals o.m. inzake duurzaamheid en 
alternatieve energievormen. 

Een paar werkingsaccenten, die wij als sp.a-fractie extra onder de aandacht willen brengen:

- Inzake de persoonsgebonden materies zijn we tevreden dat we nog een jaar extra kunnen 
inzetten op het wegwerken van de achterstand van welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant. De 
afgelopen periode hebben we zowel met de subsidie aan De Rotonda, een begeleidingsinitiatief 
uit de bijzondere jeugdbijstand, als de 525 000 euro voor infrastructuurwerken en 
uitrustingskosten voor voorzieningen en diensten voor personen met een handicap, bijzonder 
positief werk verricht. Hopelijk kan Vlabzorginvest in 2018 deze belangrijke taak verder zetten.

- Ook op het vlak van het provinciaal cultuurbeleid staan nog een aantal mooie initiatieven op stapel 
in 2017 zoals bv. een groot en vernieuwend streetartproject in een leegstaande kerk te Halle en 
een laatste editie van Open M in samenwerking met FelixArt en CC Strombeek.

- Verder blijft de provincie zich richten op de G-sport en het ondersteunen van een aantal 
sportmanifestaties, alsook de aanleg van een hockeyveld in Grimbergen, een sporttak die sterk 
opkomt sinds de uitmuntende prestatie van onze Belgische hockeyspelers op de voorbije 
Olympische Spelen.

Al tijdens de vorige Vlaamse regering werd de rol van de provincies op het vlak van sport sterk 
afgebouwd. Spijtig genoeg moeten we zeggen dat vele sportverenigingen en clubs de subsidie en 
steun in rook zagen opgaan sinds de overheveling naar Vlaanderen.

- De gebiedsgerichte samenwerking zal in de toekomst meer dan ooit een kerntaak zijn van ons 
provinciebestuur. De nakende bevolkingsgroei, de toenemende druk op de schaarse open ruimte, 
het verzoenen van wonen en bedrijvigheid, de grote problematiek van de mobiliteit in onze 
provincie, zijn vraagstukken die we via onderhandelingen en overleg in een gebiedsgerichte 
samenwerking moeten trachten op te lossen. Complexe gebiedsspecifieke problematiek vraagt 
een beleid op maat, zoals bv. bij wateroverlast. De sp.a fractie steunt het feit dat we als 
provinciebestuur ook in 2017 hier zeer sterk op inzetten.

- Maar ook inzake ruimtelijke planning en vergunningen heeft de deputatie reeds proactief 
voorbereidingen getroffen, daar vanaf 23 februari 2017 de omgevingsvergunning wordt ingevoerd. 
In 2016 werd hiervoor reeds een grondige herstructurering doorgevoerd van de dienst Ruimtelijke 
Ordening.

Wat economie betreft, trekt gedeputeerde Marc Florquin,naast uiteraard de focus op kenniseconomie 
en innovatie, volop de kaart van de sociale economie en arbeidszorg. Werkgelegenheid blijft de 
hoofdbetrachting voor het economisch beleid en dat geldt nog meer voor groepen die het moeilijk 
hebben op de arbeidsmarkt.
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- De provinciale scholen gaan een bijzonder jaar tegemoet. Zeer binnenkort wordt de nieuwbouw 
van De Sterretjes feestelijk geopend. De Wijnpers in Leuven gaat zijn oude serres inruilen voor 
compacte, duurzame serres en wordt uitgebreid met twee nieuwe klaslokalen.

- Ook het provinciebeleid om mensen te stimuleren de overstap te maken naar een meer duurzame 
verplaatsingswijze vinden we bijzonder positief. De versnelde realisatie van de fietssnelwegen en 
functionele routes om meer mensen op de fiets te krijgen voor woon-werkverkeer, maar ook het 
nieuwe project Fietstest voor bedrijven is sterk innoverend.

Tot slot vinden we als sp.a-fractie dat zowel financieel als beleidsmatig de budgetopmaak 2017 en de 
meerjarenplanning aan alle financiële evenwichtsvoorwaarden voldoet. Het is, net als vorig jaar, geen 
eenvoudige oefening geweest met zoveel veranderingen op stapel. Eén ding is zeker, onze provincie 
is financieel gezond en vanuit dat gegeven moeten we ons meer dan ooit tonen als een modern, 
slagkrachtig bestuur dat zijn vinger aan de pols van Vlaams-Brabant houdt.
De sp.a-fractie zal het voorgelegde budget 2017, alsook de aangepaste meerjarenplanning dan ook 
goedkeuren.”

De heer Boogaerts, voorzitter van de GROEN-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de 
meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

“Wir haben es nicht gewusst?

Jaja, we weten dat er hier met argusogen wordt uitgekeken naar wat de Groenen gaan vertellen. Wel 
ja, we zijn een zelfbewuste partij met duidelijke doelstellingen die we heel graag willen realiseren. En 
toen we zaterdag op het VVP-symposium Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck 'ons verhaal' 
hoorden vertellen, was het voor ons heel aangenaam dat hij van iedereen een heel warm applaus 
kreeg. En dus hopen we dat die visie nu ook heel snel gaat doorwerken in het beleid op alle niveaus. 
Dat men in 2045 niet hetzelfde moet zeggen als honderd jaar tevoren: Wir haben es nicht gewusst. 
Trouwens, wat nog erger is dan 'wir haben es nicht gewusst', is dat je het wél wist, en dat je het toch 
niet hebt gedaan!

Zo zijn wij alvast niet. Als wij in het begin van de legislatuur zeggen dat we een klimaatbeleid gaan 
voeren, dan doen we dat ook. Zo ondertekenden inmiddels 60 van de 65 Vlaams-Brabantse 
gemeenten het Europese Burgemeestersengagement om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 
2020 met minstens 20% te verlagen. In 54 gemeenten keurde de gemeenteraad dat plan inmiddels 
goed, 36 gemeentelijke klimaatplannen kregen intussen ook een goedkeuring van de Europese 
Commissie, en de komende weken komen er daar nog flink wat bij. Die gemeenten kunnen nu dus 
aan de slag met de uitvoering van die plannen, en ook in die fase blijft de provincie hen ondersteunen. 
In het voorjaar presenteren we trouwens de resultaten én de voortgang. En voor de financiering hopen 
we begin januari op een eerste groen licht voor een Falko 2-project.
Nieuw is dat we naast de acties rond ‘klimaatmitigatie’ (het voorkomen van klimaatverandering) nu 
steeds vaker de nadruk leggen op ‘klimaatadaptie’ (het aanpassen aan klimaatverandering). Tegelijk 
starten we ook met de voorbereidingen voor de eerste monitoring na de initiële nulmeting. Want meten 
is weten!

Biodiversiteit? Dan vraagt iedereen zich af: wat wordt het nu met de Regionale Landschappen en de 
'Bosgroepen'? Het voorbije jaar werd er inderdaad stevig onderhandeld over de verankering van de 
Regionale Landschappen en de Bosgroepen in de provinciale administratie. En dat resulteerde in een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de Regionale Landschappen als vzw nieuwe adem geven. 
De bosmedewerkers komen in de provinciale milieuadministratie terecht, en zullen van daaruit het 
lokale bosbeleid ondersteunen.
Voor de 5 regionale landschappen staat er een jaarlijkse subsidie klaar van ruim anderhalf miljoen 
euro.

Tegelijk onderhandelen we met het ANB over de besteding van de vroegere, Vlaamse 
projectmiddelen van de Regionale Landschappen en de Bosgroepen aan nieuwe doelstellingen. Ook 
daarvoor wordt binnenkort een actieplan opgesteld.
Natuurlijk blijven de traditionele projecten rond natuurverwerving, -beheer en -inrichting lopen, want de 
natuur kan in Vlaanderen alleen overleven wanneer er belangrijke kernen vooral voor natuur worden 
voorbehouden, en dat er een netwerk van samengebruik wordt rondgebouwd. Dat is het verhaal van 
het krentenbrood. Voor een echt lekker krentenbrood heb je de beste krenten nodig, maar zelfs als je 
die gebruikt heb je alleen een lekker krentenbrood wanneer ook het deeg van goede kwaliteit is. In de 
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natuur is dat net zo: de natuurgebieden zijn de waardevolle krenten, maar de omgeving moet ook zo 
worden ingericht dat het één geheel wordt waar de natuur alle kansen krijgt.
En in dat kader kijken we uit naar de eerste aanvragen voor de nieuwe subsidies voor het vergroenen 
van bedrijventerreinen, zorginstellingen, speelplaatsen en begraafplaatsen. Zo besteden we aan 
biodiversiteit jaarlijks bijna 2 800 000 euro.

Voor de dienst Informatica wordt de implementatie van de digitale Omgevingsvergunning één van de 
grootste uitdagingen. Die moet immers tegen 23 februari operationeel zijn, en echt eenvoudig is dat 
niet. Wij waren immers zo goed als rond toen de Vlaamse overheid plots een resem nieuwe fysieke 
parameters liet toevoegen aan die bouw- en milieuvergunningsdossiers. Bovendien zou dat een 
levende lijst worden – zo kan de Vlaamse overheid op elk moment technische velden blijven 
toevoegen. En telkens moeten zowel wij als de lokale besturen alle programma’s aanpassen. De kans 
is dan ook reëel dat de gemeentebesturen niet klaar raken tegen de gestelde deadline. Wat wil 
zeggen dat de Omgevingsvergunning in voege gaat, maar niet overal meteen digitaal. Voor het 
toenemend aantal schepencolleges dat digitaal vergadert, schept dat immense problemen. Daarom 
bekijkt VERA vandaag of het de gemeentebesturen hierin kan ondersteunen.

Informatica kost handenvol geld. En dus is er altijd geld tekort. Daarom maken we een aantal nieuwe 
projecten mogelijk door op andere vlakken te besparen. Zo geven we minder geld uit aan nieuwe 
multifunctionals, doen we minder beroep op externe consultants en stellen we een aantal 
hardwarevervangingen uit. Dat maakt het mogelijk om te investeren in een e-learning platform voor 
het PIVO, het vernieuwen van de module voor sociale leningen en voor zaalreservaties, de oplevering 
van de nieuwe websites van Toerisme Vlaams-Brabant en voor diverse upgrades van de technische 
onderbouw.

Ook VERA moet het jaar na jaar met minder ondersteuning stellen. Om aan de groeiende vraag van 
de lokale besturen (en de daaraan verbonden stijging van het aantal medewerkers) te kunnen 
beantwoorden, zal VERA steeds meer inkomsten moeten genereren uit betalende opdrachten voor 
derden. In 2017 ligt de focus onder andere op het activeren van digitaliseringsprojecten bij 
bibliotheken en in de clusters van politiezones en intercommunales.

In het kader van het Noord-Zuidbeleid evalueren we in 2017 de uitwisseling met de Palestijnse 
circusschool over identiteitsvorming. Een educatieve toolkit helpt ons om de nieuwe bevindingen uit te 
dragen naar alle Vlaams-Brabantse circusscholen, maar ook naar andere sport- en 
vrijetijdsorganisaties.

Na een start met wat horten en stoten, draaien nu ook de twee grote Noord-Zuidprojecten op volle 
toeren. Enerzijds is er het project van Artsen Zonder Vakantie waarbij we medisch-technisch 
personeel in Oost-Congo opleiden, en tegelijk een standaardlijst ontwikkelen om, samen met de 
medische sector in Vlaams-Brabant en de DR Congo, medische apparatuur te leveren in Oost-Congo.
En anderzijds is er de ontwikkeling van duurzame voedselketens in het Zuiden in een uniek 
samenwerkingsverband met onder meer Vredeseilanden, Colruyt en de KU Leuven.
We maken ook het verder bestaan van het Afrika Filmfestival mogelijk via een jaarlijkse subsidie van 
65.000 euro.

En tot slot bekijken we ook of we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, beter bekend onder hun 
internationale naam Sustainable Development Goals of SDG’s, via een speelse methodiek kunnen 
introduceren in onze organisatie en bij onze lokale besturen. We moeten immers niet alleen geld 
geven bij rampen of nieuwe projecten, we moeten ook duurzame keuzes leren maken in ons dagelijks 
leven, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

Ja, Vlaanderen heeft nu een échte minister van Dierenwelzijn. En we zeggen niet dat hij helemaal 
niets doet, maar wanneer de dierenasielen bij hem aankloppen, blijft de deur gesloten. En dus laten 
wij de eerder geschrapte provinciale subsidie opnieuw stijgen van 20.000 euro naar 40.000 euro.
Maar we trachten die dierenasielen ook meer zelfredzaam te maken. Een netwerkdag voor 
ambtenaren, schepenen, politie, parket, agentschap Voedselveiligheid en asielmedewerkers moet hen 
vooral de goede praktijken uit andere provincies tonen.
Ook de sensibiliseringscampagnes naar burgers over vuurwerk en vakantieopvang blijven, zij het in 
een nieuw kleedje.

En dan zijn er ook nog bevoegdheden die we eerst nu meteen zouden moeten afstaan, maar die we 
dan toch nog een tijdje mogen blijven doen.



14

Ja, wij zijn daarmee niet gelukkig, niet met die hobbel-hobbelovergang, maar ook niet met het 
principe. En nu zul je zeggen: is Groen geen voorstander van de totale afschaffing van de provincies? 
Ja, dat zijn we inderdaad.
Maar Groen blijft wél voorstander van een beleidsniveau tussen de gemeenten en het Vlaamse 
gewest. Stads- en streekgewesten, die democratisch worden samengesteld, die een brede waaier aan 
bevoegdheden hebben, en die de gemeenten volop kunnen begeleiden en samenbrengen. En ja, 
zolang die nieuwe structuren er niet zijn, mogen de provincies van Groen best verder bestaan, maar 
dan met een brede bevoegdheid, zodat we de gemeenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in 
hun moeilijke en complexe taak. Om maar te zeggen dat wij ook een heel koele minnaar zijn van 
gebrekkige amputatie van de provincies, en dat we ons heel grote zorgen maken over de 
versnippering waarover onze raadsvoorzitter het zaterdag op het VVP-colloquium ook had. Maar 
anderzijds willen we wél de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden zo soepel en zo vlot 
mogelijk laten verlopen.

Zo openden we in het kader van het diversiteitsbeleid recent nog een nieuw doortrekkersterrein op de 
PIVO-site in Zellik. En in 2017 gaan we aan de slag om het doortrekkersterrein in Huizingen te 
vernieuwen.

En de jeugddienst zal in haar laatste jaar nog enkele nieuwe accenten leggen rond duurzame voeding 
en duurzame materialen in het jeugdwerk. De pilootsessies rond vloggen worden in het onderwijs 
ingebed en voor podiumkansen wordt het budget lichtjes opgetrokken. Het budget voor 
sensibiliseringscampagnes rond gehoorschade, studietips en reflecterende rugzakhoezen wordt 
verdubbeld, en in het najaar 2017 moet een netwerkdag schepenen, jeugdconsulenten en 
jeugdwerkorganisaties duidelijk maken op welke grondgebonden dienstverlening zij in de toekomst 
wel nog beroep kunnen doen.
En in het laatste jaar dat we verantwoordelijk blijven voor het jeugdverblijfcentrum Hanenbos plannen 
we onder andere een nieuwe luifel, een waterverzachter, een combisteamer en geluidsisolatie. Zo 
beheren we het domein tot de laatste dag als een goede huisvader.

Tot slot willen we in eerste instantie alle provinciale ambtenaren van ganser harte danken voor de 
mooie samenwerking die we ervaren bij het invullen van onze beleidsdomeinen.
We willen ook de vele gemeentebesturen danken, en uiteraard ook de talloze burgers die meebouwen 
aan een beleid dat gestoeld is op duurzaamheid, behoud van de biodiversiteit en het beperken van de 
opwarming van onze aarde.
En tot slot danken we onze partners in deze meerderheid, en we hopen dat we de komende twee jaar 
op een constructieve manier kunnen blijven samenwerken. Want ook binnen hun bevoegdheden zitten 
tal van initiatieven die wij als Groen graag ondersteunen: van energievriendelijke serres op de 
Wijnpers tot fietssnelwegen (al mogen die soms wat minder versnipperd zijn), van trage wegen tot de 
herinrichting van oude bedrijventerreinen. Veel teveel om op te noemen.

En meer dan voldoende om te besluiten dat de Groen-fractie met veel overtuiging het beleid en het 
budget voor 2017 zal goedkeuren.”

De voorzitter deelt mee dat de oppositiepartijen tijdens de provincieraad van 13 december 2016 de 
gelegenheid hebben om hun repliek te geven op de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 
2017. Nadien zal het budget verder worden besproken en kunnen er vragen gesteld worden.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 151.
De buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare, gestolen vaste activa.
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 151 ter stemming voor.
Voorstel nr. 151 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 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. 153.
VERA: aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2017.
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat er door een gewijzigde strategische richting die VERA in 
2014 heeft ingezet, financiële wijzigingen worden aangebracht in het meerjarenplan 2014-2019.
Dit heeft consequenties voor het budget 2017. Ze zegt dat VERA voortaan op twee benen loopt. 
Enerzijds als steunpunt, anderzijds door kostendelende IT-dienstverlening. Daardoor wordt het 
mogelijk om de dalende medefinanciering door de provincie te kunnen opvangen. Ze zegt dat door de 
groeiende vraag ook meer medewerkers noodzakelijk zijn (4 VTE). Deze medewerkers dienen tevens 
gehuisvest te worden. Vandaar ook de nood aan extra kantoorruimte. De reserves van VERA zullen 
worden aangesproken om deze resources en de extra kantoorruimte te financieren. Ze benadrukt dat 
zowel de autofinancieringsmarge als de kasbasis positief blijven. De raad van bestuur van VERA van 
25 oktober 2016 legt bijgevolg een aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 
2017 ter goedkeuring aan de provincieraad voor.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 153 ter stemming voor.
Voorstel nr.153 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 56 stemmen zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 154.
Vlabinvest – budgetvoorstel 2017 en meerjarenplanning 2014-2019.
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid 
en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat de personeelskost daalt omwille van een personeelslid 
in bevallingsverlof. Voor de vervanging van dit personeelslid werd beroep gedaan op een externe 
kracht. Vandaar dat de kosten voor externe ondersteuning stijgen. In 2017 zal tevens een extra 
personeelslid vanuit de provincie worden gedetacheerd. Hij verwijst voor het hele overzicht naar de 
bijlage bij het dossier.

Mevrouw Dewolfs stelt dat wanneer een afwezige ambtenaar, met een doorlopend loon, vervangen 
wordt door een ander personeelslid dit toch een meerkost betekent.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat de meerkost zit bij de consultant die werd ingehuurd. De 
persoon in kwestie is gedetacheerd vanuit de VMSW. Deze kost zit niet vervat in de 
personeelskosten. De persoon in bevallingsverlof wordt inderdaad doorbetaald.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 154 ter stemming voor.
Voorstel nr. 154 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. 155
Samenwerkingsovereenkomst provincie Vlaams-Brabant – VDAB inzake rijopleidingen en verkeer op 
de PIVO-site.
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie van onderwijs, PIVO en 
veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit een volgende fase is in de samenwerking met de 
VDAB die reeds liep sinds 2011. Er werden toen een aantal mobiele simulatoren op de terreinen van 
het PIVO geplaatst, waarvan gebruik kon worden gemaakt. De VDAB wenst nu ook de opleiding voor 
vrachtwagenchauffeurs op de site van het PIVO site te organiseren. Een aantal vaste en mobiele 
simulatoren zullen bijgevolg in loods 106 worden ondergebracht. Hij benadrukt dat deze simulatoren, 
zonder financiële compensatie, gebruikt mogen worden voor andere opleidingen binnen het PIVO. Dit 
betekent een aanzienlijk voordeel, wetende dat een dergelijke simulator ongeveer 1000 euro per dag 
kost.
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Hij licht toe dat deze overeenkomst een duur heeft van 14 jaar omdat er heel wat investeringen mee 
gepaard gaan.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 155 ter stemming voor.
Voorstel nr. 155 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. 156.
Onderhoudspremie waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed:
- Goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de dienstenopdracht voor de 

aanstelling van monumentenploegen via sociale economie;
- Aanpassing van het provinciaal reglement.
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen. 

De voorzitter zegt dat, op voorstel van de betreffende raadscommissie, het oorspronkelijk besluit werd 
opgesplitst in twee aparte besluiten zodat het voorstel in verband met het opstarten van de 
onderhandelingsprocedure voor de dienstenopdracht en het voorstel voor de aanpassingen van het 
bestaande reglement apart kunnen beslist worden.
Hij licht toe dat het eerste besluit handelt over het akkoord voor het opstarten van een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking en over het akkoord met de raming van 200.000 euro 
inclusief btw. Het tweede besluit betreft de aanpassingen in het betreffende reglement.

De heer Dehaene, gedeputeerde, verontschuldigt zich bij collega Laeremans. Hij zegt dat het dossier 
zodanig ver gevorderd was dat het niet meer mogelijk was om twee aparte dossiers te agenderen. 
Vandaar dat het besluit werd opgesplitst. De verlenging van de overeenkomst van de 
overheidsopdracht wordt van 1 jaar naar 2 jaar gebracht. Hij zegt van deze gelegenheid ook gebruik 
te willen maken om een aantal kleinere aanpassingen in het reglement te doen.

De heer Laeremans heeft begrip voor de tijdsnood, maar hij vindt de titel nogal vreemd. Hij vindt 
nergens in het voorstel iets terug van een premie. Het gaat over het reglement met betrekking tot de 
provinciale ondersteuning van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed enerzijds en de 
dienstenopdracht anderzijds.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt besluit nr. 156/1 ter stemming voor.
Voorstel nr. 156/1 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt besluit nr. 156/2 ter stemming voor.
Voorstel nr. 156/2 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. 157.
Opheffen provinciaal reglement betreffende subsidies voor archeologische projecten in Vlaams-
Brabant’
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat er twee argumenten zijn om het reglement af te schaffen. 
Enerzijds werd er op Vlaams niveau een nieuw decreet goedgekeurd. Anderzijds voorziet het 
onroerend erfgoeddecreet een gelijkaardige ondersteuning. De projecten die een beroep deden op dit 
reglement voor publicatie, tentoonstellingen of educatieve projecten kunnen nog via een ander 
bestaand reglement rond erfgoedontsluiting gesteund worden. Hij legt uit dat het huidig reglement 
hierdoor overbodig is geworden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.
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De voorzitter legt voorstel nr. 157 ter stemming voor.
Voorstel nr. 157 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. 158.
Aanpassing reglement verhuur nieuwe zaal en infrastructuur provinciedomein het Vinne
Dit voorstel werd op 22 november 2016  behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De voorzitter deelt mee dat tijdens de provincieraad van 13 september 2016 het voorstel nr. 114 met 
betrekking tot het reglement op het gebruik van de nieuwe zaal en de infrastructuur in het 
provinciedomein het Vinne werd uitgesteld.
Er werd nadien geopteerd om een volledig nieuw dossier op te maken. Bijgevolg is het voorstel nr. 
114, uitgesteld op 13 september 2016, zonder voorwerp.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat het infrastructuuraanbod in het Vinne uitgebreid werd. 
Het bestaande reglement van 20 januari 2015 wordt bijgevolg vervangen door een aangepast 
reglement voor het gebruik van deze infrastructuur. Hij zegt dat de volgorde en de samenstelling van 
de artikels werden aangepast om de leesbaarheid van het reglement te verbeteren.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede dient amendement nr. 158/1 in. Ze legt uit dat de N-VA-fractie 
de provinciale reglementen zoveel mogelijk wenst te uniformiseren. Ze verwijst hiervoor naar de 
wijziging van het provinciaal reglement voor het gebruik van de infrastructuur van de provinciale 
onderwijsinstellingen. De N-VA-fractie wenst ook het reglement voor het gebruik van de infrastructuur 
in het Vinne hierop af te stemmen. In die zin wensen ze artikel 4 als volgt te wijzigen: ‘De volgende 
activiteiten zijn verboden: 1° partijpolitieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van 
raadsleden van de provincie Vlaams-Brabant, hun fractie of hun partij’. Ze benadrukt dat het niet meer 
dan logisch is om dezelfde bepalingen te hanteren in beide reglementen. Het kan immers niet de 
bedoeling zijn bepaalde raadsleden te viseren.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het reglement voor het gebruik van de infrastructuur 
in het Vinne werd gebaseerd op het reglement voor het gebruik van de infrastructuur in het 
provinciehuis. Hij legt uit dat de bepalingen in dat laatste reglement werden doorgetrokken naar het 
reglement van het provinciaal domein.

De heer Smout herinnert de raadsleden aan een eerder gevoerde discussie over het feit dat een 
onafhankelijk raadslid geen gebruik kan maken van de infrastructuur. Hij verwijst hiervoor naar het 
verslag van de betreffende raadszitting.

De heer Van den Cruijce stelt dat de gevraagde wijziging van het provinciaal reglement voor het 
gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen wel werd goedgekeurd. Hij vindt 
het een vreemde redenering dat de deputatie zich nu baseert op een reglement dat ouder is dan het 
recent goedgekeurde reglement met betrekking tot de onderwijsinstellingen.

De heer Smout vraagt een reactie van gedeputeerde Florquin.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de discussie die toen gevoerd werd, over de 
onderwijsinstellingen ging. Het reglement dat nu voorligt, handelt over een reglement voor het 
provinciaal domein het Vinne.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft de indruk dat hier een spelletje wordt gespeeld. Het 
reglement voor het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen werd 
aangepast aan de situatie, waarin ook een onafhankelijk provincieraadslid gebruik zou kunnen maken 
van de infrastructuur. Ze vraagt waarom het reglement dat nu voorligt, niet aangepast kan worden.

De heer Dunon vraagt waarom de deputatie zoveel moeite heeft met de formulering in het 
amendement.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de logica wel degelijk wordt gerespecteerd, 
aangezien het reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het provinciehuis als basis werd 
gebruikt.
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Mevrouw Janssens zegt dat het niet de bedoeling kan zijn iemand uit te sluiten en is verwonderd dat 
de deputatie nu niet meegaat in deze redenering.

Mevrouw Loozen bedankt haar collega’s voor de tussenkomsten. Ze stelt vast dat het weigeren van 
een aanpassing, een spel van rancunes en uitsluiting is. Ze vindt het van een bedenkelijk laag niveau 
dat het provinciebestuur zich voor een dergelijke futiliteit laat kennen. Ze vraagt daarnaast waar het 
gelijkheidsbeginsel is, aangezien de reglementen op verschillende manieren worden toegepast.
Ze vindt dit een staaltje van rancune en van enorme trouw aan een coalitiepartner. Ze vreest dat deze 
trouw in de toekomst niet meer zo hecht zal zijn. Ze benadrukt dat een dergelijke vertoning niet 
bijdraagt tot het vertrouwen in de politiek.
Ze besluit dat de ze met frisse moed en veel ambitie als provincieraadslid naar de provincieraad 
kwam, maar dat ze ondertussen diep ontgoocheld is.
Ze dacht dat de provincie een motor was van verandering en vooruitgang. Dit halfrond is volgens haar 
eerder een bijeenkomst waar een stroef huishoudelijk reglement wordt gehanteerd en waar bovendien 
laks wordt omgegaan met de gelijkheid van de verkozenen. Ze concludeert dat de provincie zich zal 
moeten bezinnen over de manier van werken als ze zich in de toekomst nog wil profileren.

De heer Laeremans vraagt wat de deputatie zal beslissen wanneer een onafhankelijk 
provincieraadslid, dat dus geen deel meer uitmaakt van een politieke fractie, een aanvraag indient 
voor het gebruik van de infrastructuur in het Vinne.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de regels zullen worden toegepast zoals ze zijn 
opgenomen in het reglement.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt nogmaals de bepalingen in artikel 4 van het reglement 
te herzien en bijgevolg akkoord te gaan met het amendement.

Mevrouw Loozen vraagt of, indien de mogelijkheid zich zou voordoen dat ze een activiteit zou 
organiseren in het Vinne, de deputatie akkoord zou gaan met haar aanvraag.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, merkt op dat er gepeild wordt naar intenties. Hij zegt hier bijgevolg 
niet op te kunnen antwoorden.

Mevrouw Loozen antwoordt dat politiekers altijd rond de pot draaien.

De heer Florquin, gedeputeerde, reageert dat zij dit zeker kan weten.

Mevrouw Loozen zegt dat zij wél duidelijk is in haar standpunten.

De voorzitter sluit het debat.

De voorzitter legt amendement nr. 158/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 158/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 35 tegenstemmen, 25 stemmen 
voor en 1 onthouding, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt voorstel nr. 158 ter stemming voor.
Voorstel nr. 158 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 25 tegenstemmen 
en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 159.
Samenwerkingsovereenkomst provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven in verband met 
kampeerautoterrein provinciedomein Kessel-Lo. 
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat er momenteel een tekort is aan kampeerautoterreinen in 
de regio Leuven. De stad Leuven is vragende partij voor de realisatie van een dergelijk 
kampeerautoterrein op het provinciedomein te Kessel-Lo. Het voorstel gaat over de aanleg van 
tweemaal vier parkeerplaatsen langs de Eénmeilaan. Hij licht toe dat er een volledig automatisch 
toegangssysteem wordt voorzien en dat het kampeerautoterrein volledig zal worden afgesloten van de 
rest van het domein.
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De vraag van de stad Leuven past in het project voor de herinrichting van de inkomzone langs de 
Eénmeilaan waarbij ook 200 verharde parkeerplaatsen zullen worden aangelegd. De stad Leuven 
engageert zich om een bijdrage te leveren van 120.000 euro.

De heer Laeremans vraagt wat de aanleg van het kampeerautoterrein voor de provincie zal kosten, 
aangezien hij vermoedt dat de eerder vermelde 470.000 euro over de volledige herinrichting gaat.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat voor de volledige herinrichting 470.000 euro werd 
voorzien. Op de huidige parking zullen tweehonderd verharde parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Daarnaast omvat dit bedrag ook de realisatie van het kampeerautoterrein. Aangezien de stad Leuven 
120.000 euro zal bijdragen, bedraagt de totale kost voor de provincie 350.000 euro.

De heer Laeremans vraagt wat de meerkost zal zijn van de realisatie van het kampeerautoterrein, los 
van de heraanleg van de parking.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat hij hierover op dit ogenblik geen exacte cijfers heeft. 
Het dossier is immers nog niet in uitvoering.

De heer Smout reageert dat de stad Leuven vragende partij is voor de realisatie van dit 
kampeerautoterrein. In dit kader wordt daarom een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen 
de stad Leuven en de provincie. Hij vindt het vreemd dat de provincie geen financieel plan heeft, 
waarin de kosten voor de implementatie van het kampeerautoterrein en de kosten voor de uitbating 
zijn opgenomen. Daarenboven worden de financiële implicaties van dit project niet weergegeven in de 
samenwerkingsovereenkomst en staat er geen aanvangsdatum vermeld. Hij stelt dan ook voor dit 
dossier te verdagen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat de realisatie van het kampeerautoterrein kadert in een 
groter project voor de herinrichting van de inkomzone. Met de goedkeuring van dit dossier aanvaardt 
de provincie de bijdrage van de stad Leuven voor een bedrag van 120.000 euro.

De heer Dunon vraagt hoe het bedrag van 470.000 euro is samengesteld.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het hier gaat over een raming die de administratie 
heeft gemaakt.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zou het logischer vinden dat beide partijen de helft van de 
kosten zouden dragen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de verdeelsleutel voor de kosten niet altijd 50-50 is. 
Hij verwijst hiervoor naar de realisatie van de sporthal in het PIVO, waar de betreffende gemeente 
300.000 euro heeft betaald voor het gebruik van de sporthal.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat het ook een andere verdeelsleutel mag zijn, maar dat 
de bedragen vooraf duidelijk bepaald moeten worden. Ze zegt niet akkoord te kunnen gaan met een 
blanco cheque.

De heer Smout benadrukt nogmaals dat de stad Leuven vragende partij is. Hij informeert wie 
uiteindelijk het personeel zal betalen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, stelt voor de samenstelling van het bedrag toe te voegen aan het 
verslag en benadrukt dat de ontvangsten volledig voor de provincie zullen zijn.

De heer Smout gaat niet akkoord en vraagt de verdaging van dit dossier ter stemming voor te leggen.

De voorzitter legt de verdaging van voorstel nr. 159 ter stemming voor.
Voorstel nr. 159 wordt bij hoofdelijke stemming niet verdaagd met 32 tegenstemmen, 24 stemmen 
voor en geen onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt een schorsing van de zitting.

De voorzitter schorst de zitting tien minuten.



20

De openbare zitting wordt hervat.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat de totale kost 180.000 euro bedraagt, waarvan de stad 
Leuven 120.000 euro zal bijdragen.

De heer Smout stelt vast dat deze info niet werd opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Hij 
wenst bovendien meer toelichting rond de genoemde bedragen en de kosten voor de uitbating.

De heer Laeremans vraagt dit dossier alsnog uit te stellen naar de provincieraad van 13 december 
2016. Hij vraagt of de deputatie geen amendement kan indienen met de ontbrekende informatie.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, gaat akkoord met het voorstel dit punt te verdagen naar de 
raadszitting van 13 december 2016.

De voorzitter legt, met deze nieuwe informatie, de verdaging van voorstel nr. 159 naar de raadszitting 
van 13 december 2016, ter stemming voor.

Mevrouw Geerseau-Desmet vraagt of de vorige stemming moet ingetrokken worden.

De voorzitter antwoordt dat, indien de provincieraad nu wel akkoord zou gaan met de verdaging van 
dit voorstel, de vorige stemming vervalt.

Voorstel nr. 159 wordt bij hoofdelijke stemming unaniem verdaagd met 59 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 160.
Beperkte en gerichte herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden (provincie 
Limburg) – advies naar aanleiding van het openbaar onderzoek. 
Dit voorstel werd op 29 november 2016 via e-mail behandeld in de raadscommissie ruimtelijke 
ordening, verkeer en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit dossier via e-mail aan de raadscommissieleden 
werd voorgelegd. Er werden geen opmerkingen geformuleerd. Ze vraagt de provincieraad dan ook 
akkoord te gaan met dit dossier.

De heer Dunon zegt noch bezwaar te hebben om raadscommissies te verschuiven als er te weinig 
agendapunten zijn,  noch bezwaar te hebben om digitaal te werken op voorwaarde dat hier vooraf 
duidelijke afspraken over gemaakt zijn. Hij stelt dat het huishoudelijk reglement geen bepalingen bevat 
over digitaal werken. Daarnaast vraagt hij zich af naar welke raadsleden deze e-mail werd verstuurd 
en of alle raadsleden over dit dossier werden geïnformeerd. Hij wenst te weten of de voorzitter van de 
raadscommissie akkoord is gegaan met deze manier van werken en benadrukt dat het niet voldoende 
is om enkel een presentatie op de deelsite te plaatsen.

De heer Dekeyser reageert dat hij het dossier heeft doorgenomen en via e-mail heeft gereageerd. Hij 
zegt het dossier volledig voldoet aan het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.

Mevrouw Sneyers zegt eveneens via e-mail gereageerd te hebben, maar treedt de heer Dunon bij en 
zegt dat dit geen manier van werken is. Ze stelt dat een dossier best op een raadscommissie wordt 
besproken, zodat er grondig van gedachten kan gewisseld worden. In het geval dat er onvoldoende 
punten zijn, stelt ze dat er steeds een presentatie kan gegeven worden over andere onderwerpen die 
de raadscommissie evenzeer aanbelangen.

De heer Troch, voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, zegt dat 
de administratie hem wel degelijk gecontacteerd heeft met de melding dat er slechts één agendapunt 
voor de raadscommissie was gepland. Er werd overwogen of de commissie in dat geval moest 
uitgesteld worden. Hij zegt geoordeeld te hebben dat, indien dit geen probleem zou zijn, een e-mail 
voor de behandeling van dit dossier in dit geval wel zou kunnen.
Hij benadrukt dat er, op het ogenblik dat deze e-mail werd verstuurd, geen bezwaren werden geuit bij 
de werkwijze. Indien er alsnog principiële bezwaren zouden zijn geweest, kon er op dat ogenblik 
worden ingegrepen.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, vult aan dat de e-mail werd gericht aan alle leden van de 
raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit. Ze stelt dat het enerzijds over het 
inhoudelijk aspect van het dossier gaat en anderzijds over het principe in welke gevallen er al dan niet 
een raadscommissie dient georganiseerd te worden. Ze stelt dat de provincieraad advies moet geven 
in dit dossier en dat er, strikt genomen, zelfs geen advies nodig is van de raadscommissie.
Ze zegt dat voorzitter van de raadscommissie goed geoordeeld heeft en dat het ook niet de bedoeling 
kan zijn een raadscommissie ter organiseren die slechts 10 min. duurt.

De heer Dunon vraagt of dit dossier dringend was en bijgevolg niet kon uitgesteld worden tot een 
volgende raadscommissie. Hij vindt het jammer dat enkel de leden van de raadscommissie de e-mail 
hebben ontvangen en niet alle raadsleden werden geïnformeerd. 
Daarenboven kon het dossier niet geraadpleegd worden op de deelsite. Hij vindt het vreemd dat de 
geplande commissie werd geschrapt wegens gebrek aan agendapunten en dat later blijkt dat er toch 
nog een dossier is.

Hij zegt dat de planning van de raadscommissies nauwer dient opgevolgd te worden en verwijst 
hiervoor naar de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid die slechts zeven 
minuten heeft geduurd. Daarnaast werd het dossier voor de meerjarenplanning en het budget 2017 in  
één raadscommissie afgehandeld terwijl er oorspronkelijk drie zittingen waren voorzien. Hij vindt dit 
dossier belangrijk genoeg om dit uitvoerig te behandelen in de raadscommissie in plaats van dit af te 
handelen in één raadscommissie. Ten slotte werd er drie opeenvolgende dinsdagen een 
raadscommissie land- en tuinbouw en leefmilieu gepland die uiteindelijk één voor één werden 
geannuleerd.

Hij verzoekt de voorzitter van de provincieraad de raadscommissies beter in de hand te houden en het 
huishoudelijk reglement in deze context aan te passen.

De voorzitter antwoordt dat zijn bevoegdheid wordt overschat, maar neemt de suggestie mee om in 
het bureau te bespreken wat al dan niet via e-mail kan gebeuren. Wat de planning van de 
raadscommissies betreft, zullen vanaf 2017 een aantal vergaderslots worden voorzien. Het is echter 
onmogelijk op voorhand te weten of een dergelijk vergadermoment effectief noodzakelijk is aangezien 
de noodzaak van een raadscommissie wordt bepaald door de te bespreken dossiers.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 160 ter stemming voor.
Voorstel nr. 160 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 46 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 13 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 161.
Intergemeentelijke vereniging Hofheide: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 
– bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger. 
Dit voorstel werd op 10 november 2016 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 van 
de intergemeentelijke vereniging Hofheide toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 161 ter stemming voor.
Voorstel nr. 161 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 162.
Intergemeentelijke vereniging IGO – algemene vergadering van 16 december 2016 – bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger. 
Dit voorstel werd op 17 november 2016 behandeld door de deputatie.  

De voorzitter licht de agenda van de algemene vergadering van 16 december 2016 van de 
intergemeentelijke vereniging IGO toe.
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 162 in zijn geheel ter stemming voor.
Voorstel nr. 162 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 163.
Intergemeentelijke vereniging Havicrem - buitengewone algemene vergadering van 21 december 
2016 - bijzonder mandaat aan de provinciale vertegenwoordiger
Dit voorstel werd op 24 november 2016 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2016 van 
de intergemeentelijke vereniging Havicrem toe.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 163 ter stemming voor.
Voorstel nr. 163 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 164.
Intergemeentelijke vereniging Haviland - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2016 
- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger. 
Dit voorstel werd op 24 november 2016 behandeld door de deputatie. 

De voorzitter licht de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2016 van 
de intergemeentelijke vereniging Haviland toe.

De heer Florquin, gedeputeerde, voegt toe dat de oprichting van de opdrachthoudende 
afvalintercommunale een meerwaarde betekent voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Aangezien 
er nog gesprekken gevoerd worden in soortgelijke dossiers, stelt de deputatie voor dat de dat de 
provinciaal vertegenwoordiger zich zou onthouden bij de stemming over de waardering van de 
aandelen.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 164 ter stemming voor.
Voorstel nr. 164 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat de N-VA-fractie zich in de voorstellen met nrs. 161 
t.e.m. 164 heeft onthouden aangezien zij in deze entiteiten geen vertegenwoordigers hebben.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van interpellatie nr. 165.
Interpellatie rond klantgerichtheid, flexibiliteit en hygiëne in de provinciale domeinen. 

Dit voorstel werd op 25 november 2016 ingediend door de heer Willy Smout, provincieraadslid Vlaams 
Belang-fractie. 

De heer Smout zegt dat aan deze interpellatie het antwoord van de deputatie voorafgaat dat collega 
Jan Laeremans kreeg op zijn schriftelijke vraag van 4 september 2016.

Hij vindt het opmerkelijk dat zijn mondelinge vraag over dit thema op de provincieraad van 11 oktober 
2016 onontvankelijk werd verklaard, omdat de vraag geen actueel karater zou hebben.

Hij zegt dat het de bedoeling is van de Vlaams Belang-fractie om toekomstgericht te handelen, ook 
inzake het nemen van initiatieven met een budgettaire weerslag, een interpellatie op de vooravond 
van de begrotingsopmaak 2017 beslist op zijn plaats is.
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Bovendien wenst hij een aantal hygiënische maatregelen na te kijken en te uniformiseren in de 
huishoudelijke reglementen van alle provinciale domeinen met zwembad.

Hij licht verder toe dat uit het antwoord dat de heer Laeremans ontving op zijn schriftelijke vraag van 4 
september 2016 bleek dat het provinciaal domein te Kessel-Lo (en bij extrapolatie ook de andere 
provinciale domeinen) bij warm zomerweer ernstige problemen heeft om de vele bezoekers op een 
vlotte manier het domein te laten betreden. Hij stelt dat meer dan twee uur aanschuiven volgens het 
antwoord van de deputatie blijkbaar een onoverkomelijke zaak is omwille van:

- een te beperkt aantal kleedhokjes;

- de onmogelijkheid om meerdere kassa’s te openen wegens niet geschikte infrastructuur en een 
gebrek aan personeel.

Hij zegt dat de deputatie verder rekent op “begrip van de bezoekers…” bij het urenlang aanschuiven.
Dit antwoord doet de Vlaams Belang-fractie denken aan een vermolmde ambtenarenmentaliteit uit 
een vorige eeuw.

Hij stelt dat de Vlaams Belang-fractie zich immers niet kan voorstellen dat een privéfirma bij een 
succesvolle grote toeloop op een dergelijke, gelaten manier zou reageren.
Een ander probleem stelt zich op hygiënisch vlak, nl.over het al dan niet expliciet aanwezig zijn van 
een ondubbelzinnig verbod in de reglementen van de zwembaden van de domeinen tot het dragen 
van bermuda’s, zwemsjorten en boerkini’s.
Hij deelt mee dat dit laatste in Diest al ettelijke keren aanleiding gaf tot hevige “welles-nietes” 
discussies met vrouwelijke allochtonen.

In deze context heeft de Vlaams Belang-fractie enkele vragen met betrekking tot:

- de klantgerichtheid en flexibiliteit:

о welke lessen trekt de deputatie hieruit ter voorbereiding van het hoogseizoen 2017 of gaat 
men weer bij de pakken blijven zitten?

о welke flexibiliteit qua personeel, aantal kassa’s en kleedhokjes mag volgend jaar worden 
verwacht?

о zullen de bezoekers continu op de hoogte worden gebracht van de wachttijd die ze op hun 
plaats in de rij mogen verwachten? Hoe wordt dit conreet aangepakt?

о welke doelstelling hanteert de deputatie als een aanvaardbare maximale wachttijd?

о op de vorige provincieraad bleek dat er een bedrag van 40.000 € voorzien was in de begroting 
om het aantal bezoekers te tellen. Had dit bedrag niet volstaan om de kleedkamers te 
vergroten of om extra kassa’s te voorzien op piekmomenten? 

о welke investeringen voorziet de deputatie om aan bovenstaande problematiek het hoofd te 
bieden vanaf de aanvang van het seizoen 2017?

- de hygiëne en kledij in de zwembaden:

о is er momenteel een expliciet, ondubbelzinnig verbod in de reglementen van de zwembaden 
van de domeinen tot het dragen van bermuda’s, zwemshorts en boerkini’s opgenomen?

о mocht dit nog niet overal het geval zijn, wordt dit dan tijdig opgenomen in de reglementen vóór 
de aanvang van het seizoen 2017?

о op welke wijze, en met welke gevolgen voor de overtreders, wordt dit verbod afgedwongen?
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De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het bezoekersaantal op een openluchtattractie 
hoofdzakelijk bepaald wordt door de weersomstandigheden. Bij goede weersomstandigheden 
verplaatsen dagjestoeristen zich in brede stromen naar de provinciale domeinen. Hij licht toe dat het 
aantal bezoekers dan het gewone gemiddelde overstijgt, wat bijgevolg voor files zorgt.

Hij legt uit dat de infrastructuur in het provinciedomein te Kessel-Lo slechts plaats biedt voor één 
kassa. In dit gebouw is er geen ruimte voor extra kassa’s.
Daarnaast wordt een maximale capaciteit aan het ploeterbad gehanteerd. Wanneer de capaciteit van 
2.000 bezoekers op de site wordt bereikt, mag er enkel iemand binnen als iemand anders de site 
verlaat.
Hij stelt dat er werd gezorgd dat bezoekers alvast langs de schaduwzijde konden aanschuiven, waar 
ook de toiletten en de drankfontein zich bevinden. Ook in het nieuwe toeristisch seizoen zal dit op 
deze manier worden aangepakt.

Hij vult aan dat bezoekers, via o.a. de sociale media, zoveel mogelijk proactief geïnformeerd worden. 
Op het domein zelf, staan de domeinwachters ter beschikking om de bezoekers alle noodzakelijk 
informatie te verschaffen. Daarenboven hangt aan het loketgebouw een informatiebordje met daarop 
de boodschap ‘vrij’ of ‘volzet’.

Hij vervolgt dat, in het licht van de maximumcapaciteit, de uitbreiding van de kassa’s en 
omkleedruimtes bijgevolg minder relevant zijn.

Hij licht verder toe dat in artikel 16 §9 van het reglement van orde van het provinciaal domein vermeld 
wordt welke zwemkledij de bezoekers mogen dragen. Jaarlijks is er ook een seizoenevaluatie. Bij 
deze evaluatie worden de reglementen van orde getoetst aan de ervaringen van het voorbije seizoen. 
Op basis hiervan worden al dan niet aanpassingen gedaan aan het desbetreffende reglement van 
orde. Artikel 18 van dit reglement vermeldt daarenboven de maatregelen die worden getroffen bij 
inbreuken.

De heer Smout vraagt welke maatregelen er zijn opgenomen in artikel 18 van het reglement van orde. 
Hij wenst eveneens te weten of bermuda’s, zwemshorten en boerkini’s al dan niet zijn toegelaten in 
het zwembad.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat aan de inkomzone van het zwembad pictogrammen 
werden opgehangen met daarop welke zwemkledij toegelaten is en welke niet.

Mevrouw Bury reageert op de pictogrammen die worden getoond en stelt dat het misschien beter is 
om in plaats van ‘only swimwear’, ‘only this swimwear’ te vermelden. Dit draagt bij aan de duidelijkheid 
van de pictogrammen.

De heer De Witte, provinciegouverneur, zegt dat in het reglement van orde bepalingen werden 
opgenomen met welke zwemkledij al dan niet is toegelaten. Hij zegt dat het niet de bedoeling kan zijn 
om reglementen, die pas recent ter sprake zijn geweest, telkens opnieuw verder te detailleren. 
Daarenboven geven de huidige pictogrammen duidelijk aan wat wel en niet kan. Hij heeft de indruk 
dat het hier niet meer gaat over de duidelijkheid van de pictogrammen, maar wel over de intentie om 
een probleem te creëren.

De heer Smout reageert dat de bezoekers deze pictogrammen moeten begrijpen. De burgers moeten 
weten wat kan en niet kan.

De heer De Witte, provinciegouverneur, herhaalt dat er een jaarlijkse seizoenevaluatie is met de 
verantwoordelijken van alle provinciedomeinen. Op basis van de ervaringen kan worden nagegaan of 
deze pictogrammen moeten aangepast worden.

De heer Smout kan zich hierin vinden. Hij vindt dat er echter nog steeds weinig flexibiliteit aan de dag 
wordt gelegd in het domein van Kessel-Lo, als het gaat over grote bezoekersaantallen bij mooi 
zomerweer. Hij suggereert bordjes te plaatsen met daarop de verwachte wachttijden.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het implementeren van een extra kassa in het 
domein van Kessel-Lo  moeilijk is. Hij zal de opmerkingen meenemen naar het eerstvolgende overleg 
met de verantwoordelijken van de provinciale domeinen. Dit overleg zal nog dit jaar plaatsvinden.
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Mevrouw Dewolfs vraagt waarom het niet mogelijk is online een ticket te kopen. Volgens haar zouden 
de wachtrijen aanzienlijk verkleinen als het ticket enkel nog gescand dient te worden.

De heer Laeremans vindt het vreemd dat de domeinwachters de rij wachtenden moeten informeren, 
maar dat er geen budgettaire ruimte is om een extra bemande kassa te openen.
Volgens hem zou het mogelijk moeten zijn om de wachttijden aan de kassa’s minstens te halveren, 
zeker als men weet dat de maximale capaciteit nog niet bereikt is. De provincie zou deze ambitie toch 
mogen hebben.

De heer Smout vraagt om het verslag van de seizoenevaluatie met de concrete resultaten te 
bezorgen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt de bedenkingen zeker mee te nemen naar het overleg, maar 
benadrukt dat er slechts 1% van de bezoekers een klacht formuleren op een totaal van 600.000 
bezoekers per jaar. De provinciedomeinen van Vlaams-Brabant krijgen bovendien de hoogste score 
van Vlaanderen op gebied van klantvriendelijkheid. Hij verwijst hiervoor naar een enquête die door 
Radio 2 werd uitgevoerd.

De heer Laeremans wil niet gezegd hebben dat onze domeinen klantonvriendelijk zijn. Hij vindt echter 
dat de weinige klachten die worden geformuleerd ook serieus moeten genomen worden. Hij verwijst 
hiervoor naar de verkrachting van enkele meisjes in het zwembad van het provinciedomein te 
Huizingen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt deze klachten ook serieus te nemen. Dergelijke klachten 
worden steeds onderzocht.

De voorzitter vraagt aan het publiek de raadzaal te verlaten aangezien het voorstel nr. 152 in besloten 
zitting zal behandeld worden.

(besloten zitting)

De voorzitter deelt mee dat de volgende vergadering van de provincieraad zal plaatsvinden op 13 
december 2016. Deze start om 13.00 uur. De provincieraad van 14 december 2016 is onder 
voorbehoud. Hij sluit de vergadering om 17.35 uur.
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provincieraad van 13 december 2016

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 13.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Annita Vandebroeck, mevrouw Elke Wouters, de heer Tom Troch; provincieraadsleden.

Afwezigen
De heer Johan De Haes, mevrouw Hilde Van Overstraeten; provincieraadsleden.

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 8 december 2016 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede van 19 november 2016 met betrekking tot de 
provinciale handelsmissies.

De voorzitter zegt dat in deze raadszitting de volgende timing zal worden gehanteerd:

• dinsdag 13 december 2016 – start 13.00 uur:
о Vanaf 13.00 uur:

o replieken van de oppositie (max. 20 min per fractie);
 repliek NV-A-fractie;
 repliek Vlaams Belang-fractie;
 repliek UF-fractie.

о vragen over de meerjarenplanning & het budget;
о stemmen over het budget (indien bespreking afgerond);
о verder afwerken van de lopende dossiers;
о oordelen over de noodzaak om op woensdag 14 december 2016 verder te vergaderen;

• woensdag 14 december 2016 (onder voorbehoud)

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 150 en 159 werden ingediend bij de voorzitter.
Het voorstel nr. 159 werd tijdens de raadszitting van 6 december 2016 verdaagd. Dit dossier wordt 
vandaag opnieuw voorgelegd.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 6, 13 en 14 december 
2016 tijdens de provincieraad van 7 februari 2017 in één verslag ter goedkeuring zullen worden 
voorgelegd.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mondelinge vraag mevrouw de heer Erik Rennen van 13 december 2016 over de luchthaven van 
Zaventem.

De heer Rennen licht toe dat de provincieraad tijdens zijn zitting op 8 december 2015 motie nr. 
169 m.b.t. de luchthaven te Zaventem unaniem goedkeurde.

Hij zegt dat tijdens de raadszitting van 6 december 2016 door collega  Mia Van der Elst eveneens 
een aantal vragen over de luchthaven werden opgeworpen, waarop gedeputeerde Dehaene 
uitvoerig heeft geantwoord.
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Hij zegt dat de deputatie toen telkens afstand nam van de verlenging van startbaan 25L. In deze 
context had hij graag van de deputatie vernomen welk standpunt zij inneemt m.b.t. de mogelijke 
verlenging van de taxiweg van startbaan 25L, wetende dat deze ingreep voor de omliggende 
gemeenten quasi dezelfde gevolgen zal hebben als een verlenging van de startbaan 25L.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de deputatie vragende partij is om in overleg met 
alle betrokkenen te zoeken naar een consensus. Tijdens de vorige provincieraad werd reeds 
aangekondigd dat de provincie het initiatief zal nemen om het overleg met de lokale besturen te 
faciliteren. Hij benadrukt dat in de motie expliciet wordt vermeld waar we naartoe willen met 
startbaan 25L.

Hij zegt de consultatieronde alle kansen te willen geven en alle mogelijke alternatieven te bekijken 
aangezien er nog een aantal bedenkingen bij deze alternatieven zijn. De provincie Vlaams-
Brabant kant zich tegen de verlenging van de startbaan 25 L. De luchthavenuitbater geeft echter 
op de bedrijfswebsite aan dat een verlenging van de taxiweg een positief effect zou hebben op de 
capaciteit van de start- en landingsbaan 25L/07R. Hij benadrukt dat nog zal moeten bekeken 
worden of deze infrastructuuringreep een groot of klein verschil kan betekenen in de toename van 
de capaciteit. Deze vraag moet beantwoord worden door specialisten op vlak van 
luchthaveninfrastructuur en luchtverkeersleiding. Hij zegt op dit ogenblik dus niet te beschikken 
over de noodzakelijke elementen om hierover gefundeerde uitspraken te doen.

De heer Rennen vraagt of het klopt dat er geen expliciete afstand genomen is van een eventuele 
aanleg van een taxiweg 25L.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat wanneer er afstand werd genomen van de 
verlenging van 25L, dit een gevolg is geweest van de motie die hier voltallig is goedgekeurd in de 
provincieraad. In die motie was geen sprake van die taxiweg.

Hij benadrukt de sterkte van de formule waarvoor wordt gekozen. Het overleg kan gevoerd 
worden met de politieke overheden én met de burgers. Hij denkt niet dat het een goede manier 
van werken is om er nu een aantal punten uit te lichten en daar uitspraken over te doen, zonder 
alle afwegingen te hebben gemaakt.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 150.
Begrotingsopmaak 2017 en meerjarenplanning. 
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

De voorzitter geeft het woord aan de fractieleiders van de oppositiepartijen voor hun repliek op de 
meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017. Nadien kunnen vragen gesteld worden en 
vervolgens wordt gestemd over het budget. Voorstel 159 wordt na de meerjarenplanning en het 
budget besproken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede, voorzitter van de N-VA-fractie, geeft de repliek van haar partij 
op de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

“Afgelopen jaar, tijdens een onbewaakt moment, waarbij de microfoon op het spreekgestoelte na een 
vergadering van de provincieraad bleef openstaan, ving onze fractie op dat “de negativiteit altijd van 
de linkerzijde komt”.

Voor alle duidelijkheid: het ging daarbij niet om een sneer naar de  politieke linkerzijde, maar naar een 
wel afgebakend deel van het halfrond waar zich de oppositiebanken bevinden. 

Om het ondertussen vermaledijde adjectief ‘wereldvreemd’ te omzeilen, zal ik het er op houden dat 
het hier wellicht ging om een, hoe zal ik het formuleren, ‘kribbige gemoedsuiting’, die ‘negativiteit’ 
verwarde met ‘oppositie-voeren’. Hebben we van een groot staatsman niet geleerd dat het de plicht is 
van de oppositie om oppositie te voeren?
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En indien dat niet zo zou zijn, willen we deze onheuse opmerking, verpakt in een hardnekkig 
clichébeeld, graag de kop indrukken, door inleidend te benadrukken dat onze fractie tijdens het 
voorbije jaar verschillende positieve elementen zijn opgevallen:

- Allereerst viel ons oog onmiddellijk op de tabel M2 met de Staat van het financiële evenwicht. 
Daarin dit keer geen opsmukte tabellen, maar een overzicht met de correcte cijfers.

- Ten tweede: voor wie zich onze tussenkomst van vorig jaar nog herinnert: de hond van (Bertold) 
Brecht gromt nog steeds, maar niet meer zo grimmig als een jaar geleden, nu de provincie 
opnieuw, een weliswaar bescheiden bedrag uittrekt voor noodlijdende dieren in financieel 
noodlijdende dierenopvangcentra.

- In positieve zin is ons verder ook nog het inschikkelijk moment bijgebleven van de 
meerheidsfracties, toen gedeputeerde Florquin uiteindelijk instemde om, op voorstel van onze 
fractie, de inclusiviteit voor álle leden van dit halfrond te ondersteunen in het kader van de 
reglementswijziging over het gebruik van de infrastructuur van de provinciale 
onderwijsinstellingen.

De stugge weigering evenwel van de meerderheidsfracties om hierover in debat gaan stelde dan 
weer teleur, want pas toen gedeputeerde Florquin groen licht gaf, was dát het signaal voor de 
meerderheid om in stemmen met een inclusieve reglementswijziging voor álle verkozenen. 

We betreuren het evenwel dat diezelfde inclusieve beleidslijn voorgaande provincieraad niet 
consequent werd doorgetrokken, toen een gelijkaardige aanpassing in het reglement op het 
gebruik van de nieuwe zaal en de infrastructuur in de provinciedomein het Vinne, op aangeven 
van gedeputeerde Zelderloo, in een opwelling van oude politieke cultuur door de meerderheid van 
dit halfrond werd weggestemd. Misschien past het hier om speciaal voor de gedeputeerde en de 
leden van de meerderheid Seneca even aan te halen. Nochtans is het niet verkeerd beleid te 
veranderen wanneer de omstandigheden veranderd zijn.

- Ook de ingrepen tegen wateroverlast en erosiebestrijding en het aansluitende gevoerde preventief 
beleid verdient een pluim. Dat de verantwoordelijke gedeputeerde hier de prioriteiten bewaakt, 
plannen ontwikkelt en regelmatig haar geduld verliest wanneer er bij de uitvoering van die plannen 
obstakels en vertragingen opduiken, kunnen we alleen maar als positief beoordelen.

- Ten slotte heeft onze fractie dit jaar ook twee keer de primeur kunnen beleven van de 
zogenaamde ‘e-commissie’: één keer bij de raadscommissie Financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming & informatie en één keer bij de commissie Ruimtelijke Ordening, verkeer & Mobiliteit. 
Zelfs die innovatie wierp, zij het ongewild, positieve vruchten af: deze virtuele procedure was 
wellicht één van de meest klimaatvriendelijke en kostenbesparende maatregelen die er het 
afgelopen jaar onder dit dak werden getroffen.

Desondanks krijgt deze weliswaar ecologisch verantwoorde, digitale raadscommissieprocedure in 
2017 best een transparante en duurzame regeling in het huishoudelijk reglement, zodat ook de 
commissiewerking op peil blijft. De raadsvoorzitter heeft zich ter zake alvast geëngageerd en dus 
voegen we ook dit element graag toe aan ons lijstje positieve signalen.

Gedeputeerde Monique Swinnen verwees vorige week tijdens haar uiteenzetting naar de 
totstandkoming van het meerjarenplan dat ze – in het licht van de uitgestelde afstoting van de 
persoonsgebonden bevoegdheden naar 2018 – vergeleek met de olympische discipline van het hink-
stap-springen. 

Hoewel niet geheel onverdienstelijk als metafoor om de soms onvermijdelijke, vervelende 
neveneffecten van een complexe bestuurlijke hervormingsoperatie  te schetsen, valt of staat het 
succes waarmee deze atletische sport wordt beoefend met de precieze plaatsing van de merktekens 
bij het begin van de aanloop, zodat de afstootvoet precies voor de plasticinebalk wordt neergezet. Niet 
te veel ervoor, want dan worden te veel centimeters ingeleverd; ook niet op de plasticinebalk want dat 
maakt alle inspanningen tevergeefs. De juiste snelheid en timing van zowel de afstoot, het hinken, 
stappen als het springen levert de verste landing. En zelfs net voor de landing kan concentratieverlies 
nog voor een ongelukkige achterwaartse val in de zandbak zorgen waardoor de prestatie uiteindelijk 
aan resultaat moet inboeten. We stellen ons de vraag of het dan niet terecht is, dat de atleet zijn 
geplaatste merktekens voor zijn aanloop bijstelt om een beter resultaat te behalen?



29

Bovendien gaat het hier om een discipline die best zonder achteruitkijkspiegel wordt beoefend. 
Vandaar ook dat gedeputeerde Monique Swinnen al heel snel tijdens haar uiteenzetting opriep om te 
kijken “naar wat er voorligt” eerder dan wat achter ons ligt.

In hun tussenkomsten, vorige week, lieten de meerderheidsfracties, 2,5 jaar na de beslissing van juli 
2014, nog altijd uitschijnen alsof het bij die afslankingsoperatie om een omkeerbare beslissing gaat, 
en dat deze bovendien genomen werd door een homogene N-VA-regering, terwijl dat akkoord, zoals 
iedereen weet, behalve door N-VA, ook door CD&V en Open VLD werd ondertekend.

Hier lijkt dezelfde zinsnede van toepassing die we als N-VA-fractie laatst in de schoot kregen 
geworpen, toen we uitleg vroegen over een dossier: “stel uw vraag in een ander halfrond, waarvan ik 
denk dat u ook deel uitmaakt. Ik denk dat ge daar meer informatie kunt krijgen.”

Uitdrukkingen als “beknotting van de provinciale financiële bewegingsruimte”, “uitstelgedrag”, “gebrek 
aan gedragenheid” en “gebrekkige amputatie van de provincies” werden daarbij niet geschuwd. 
Bovendien werden deze kwalificaties kwistig opgehangen aan N-VA-kopstukken uit de Vlaamse 
regering. 

Gekaderd binnen de bekende fasen-theorie van het rouwproces (van Elisabeth Kübler-Ross) lijken de 
meerderheidsfracties van onze provincie, er bijgevolg maar niet in te slagen de beknellende 
ontkenningsfase van een onomkeerbare bestuurlijke beslissing, naast zich neer te leggen en de stap 
te zetten naar de uiteindelijke fase van de aanvaarding. 

Van de Groen-fractie konden we trouwens niet alleen vernemen dat, in afwachting van de afschaffing 
van de provincie, en ik citeer letterlijk, “de provincies best mogen verder bestaan”, maar óók dat hun 
voortbestaan bij voorkeur samengaat met “brede bevoegdheden”.

Als men dan toch een warm pleidooi wil houden voor provincies met brede bevoegdheden en daarbij 
bijvoorbeeld wijst naar de meerwaarde van onze provincie voor de jeugdsector,  dan zijn verwijzingen 
naar o.a. sensibiliseringscampagnes over “studietips”, “reflecterende rugzakhoezen”, investeringen 
voor “nieuwe luifels”, “een waterverzachter” en “een combispoeler”  voor een jeugdverblijfcentrum, 
misschien toch niet meteen de meest verpletterende voorbeelden die de onmisbaarheid van de 
provincies aantonen. 

Samengevat: het symptomatisch gemor over bestuurlijke hervormingsbeslissingen die niet meer 
worden teruggeschroefd, is niet alleen zinloos, maar helpt bovendien geen enkele inwoner van onze 
provincie vooruit.

De provincie blijft de bestuursplek bij uitstek die zich grotendeels kán onttrekken aan de politique 
politicienne en waar niet elke oneliner voor autopsie onder de mediamicroscoop komt te liggen. Het 
provinciebestuur kan bovendien rekenen op een zeer inschikkelijke pers, die doorgaans tevreden is 
met de kritiekloze publicatie van  goed-nieuws-persberichten die de provincie aan de lopende band 
verspreidt.

Die relatieve luxe schept extra ruimte voor het inhoudelijke debat tussen meerderheid en oppositie, los 
van het doorzichtige, partijpolitieke theater. Onze fractie vindt het dan ook jammer dat – schaarse 
momenten uitgezonderd – die ruimte niet vaker wordt aangegrepen om het inhoudelijke debat te 
voeren. In plaats daarvan schakelt de meerderheid liefst over op de automatische piloot.

Overigens blijkt dat opgelegde, provinciale afslankingsdieet momenteel nog behoorlijk mee te vallen:

Tussen de “beknottingen” en “amputaties” door, moeten we immers vaststellen dat binnen een klimaat 
van besparingen, de provincie haar exploitatie-  investeringskosten aanzienlijk laat stijgen en dat 
terwijl de inkomsten dalen. 

Ook op personeelsvlak evolueert het aantal voltijdse equivalenten nog steeds in stijgende lijn: van 640 
in 2014, naar 680 in 2015 naar 677 in september 2016. Bij dat laatstgenoemde cijfer werd het aantal 
personeelsleden in loopbaanonderbreking trouwens nog niet ingevuld, waardoor het niet is uitgesloten 
dat dit cijfer ook in 2017 opnieuw hoger zal liggen – zoals ook wordt aangegeven in de planning.  Ook 
dat is een opmerkelijke evolutie tijdens het inzetten van een afslankingstraject.
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Ondanks volhardende pogingen, blijkt het voor de deputatie trouwens nog steeds uiterst moeilijk om 
de mist over de personeelsevolutie te laten optrekken. De regelmatige, open en transparante 
communicatie die de deputatie hieromtrent beloofde, bleef ook afgelopen jaar dode letter. 

Wat het subsidiebeleid betreft stellen we vast dat heel wat middelen richting projecten, initiatieven en 
netwerken vloeien die  zich uitstrekken over heel Vlaanderen en ofwel: (1) Vlaamse projecten als 
geheel, dan wel (2) de Vlaams-Brabantse afdeling ervan ondersteunen. We kijken in dit verband 
bijvoorbeeld naar de provinciale subsidies voor het Vlaamse infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT), 
De Vlaamse hulporganisatie ‘Boeren op een Kruispunt’, Agro-Bedrijfshulp, het Steunpunt «Groene 
Zorg», de Provinciale Landbouwkamer (met de steun van de provincie en de Vlaamse administratie 
Landbouw) en de vzw Vlajo (in partnership met het Vlaams agentschap voor innoveren & 
ondernemen). 

Dergelijke subsidies illustreren niet alleen het nut van een provinciale afslanking, maar geven ook aan 
dat deze operatie nog wel een stuk verder kan reiken. De meerkost van versnipperde en 
gefragmenteerde financiële injecties die, met of zonder subsidiereglement en via meervoudige 
subsidiesporen, uiteindelijk toch bij dezelfde begunstigden terecht komen, kan dan ook beter worden 
aangewend om beleid te voeren. 

Als voorstander van het subsidiariteitsbeginsel, stelt de N-VA zich de vraag waarom de provincie via 
subsidies gemeentelijk beleid moet beïnvloeden. Waarom niet snoeien in de overheadkosten, de 
wildgroei aan subsidiereglementen en de subsidieverkruimeling, ook voor deze die zonder reglement 
worden toegekend.

In plaats daarvan kan het geld ook onmiddellijk naar de gemeenten gaan, zodat zij zelf kunnen 
bepalen waaraan zij hun middelen spenderen. Het is uiteindelijk aan de kiezer-belastingbetaler-
financierder om de lokale beleidskeuzes te evalueren. De prijzige omweg via de provincie is daarbij 
niet meer dan een overbodig, parallel pad. 

Eenzelfde bedenking geldt trouwens voor de organisatie van het onderwijs via het net van het 
gesubsidieerd officieel onderwijs, waarvoor de provincie een ruim investeringsbudget blijft uittrekken, 
terwijl een integratie binnen het gemeenschapsonderwijs een logische stap in efficiëntieverbetering 
zou betekenen.

Verder merken we dat in het domein «Mens» het aandeel van de nominatieve subsidies waarvan de 
begunstigden later in 2017 via budgetwijziging worden bekendgemaakt, toeneemt: was dit in de 
budgetopmaak voor 2016 al 52 procent, dan loopt dit in de budgetopmaak voor 2017 met 5 
procentpunten verder op 57 procent op een subsidie-enveloppe van 2 miljoen euro!

Daarmee wordt een blanco cheque van ruim een miljoen afgeleverd om daarna pas op zoek te gaan 
naar begunstigen, al dan niet met de juiste politieke kleur.

Het blijft bovendien opmerkelijk hoezeer men, 30 jaar na de publicatie van het boek « De verzuiling 
voorbij» van politicoloog Luc Huyse, nog steeds in belangrijke mate de begunstigen van heel wat 
subsidies kan voorspellen aan de hand van de politieke kleur van gedeputeerden. Op basis van de 
jaarrekening 2015 stelden we bijvoorbeeld vast dat zuilgebonden subsidies in bepaalde domeinen of 
deelgebieden oplopen van ruim de helft tot bijna 70 procent van de uitgegeven subsidiebedragen.

Daarenboven zien we ook dat de nominatieve subsidies jaar na jaar telkens oplopen tot meer dan 10 
procent van de exploitatie-uitgaven, waardoor dit wellicht ook een uitgelezen plek is om op zoek te 
gaan naar middelen. 

Daarnaast valt in de lijst met nominatieve opdrachten van werken en diensten op dat het vooral om 
investeringen in het beleidsdomein Vrije Tijd gaat. Van de zeven opgenomen werken waarvan de 
gunningswijze al gekend is, zullen er niet minder dan vier worden gegund via een 
onderhandelingsprocedure, al of niet met bekendmaking. Na de ‘onthullingen’ in de raadscommissie 
over de werkelijke reden voor de toepassing van dergelijke uitzonderingsprocedure, zitten wij 
ondertussen met meer vragen, dan er antwoorden werden gegeven.
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Deze lijst met nominatieve opdrachten ontneemt de raadsleden bovendien de kans om de dossiers in 
de bevoegde raadscommissie te kunnen bespreken en beoordelen.
Dat hier vaak gegoocheld wordt met bedragen waar jonge gezinnen, die voor een eigen woning 
sparen, alleen maar kunnen van dromen, is ons niet ontgaan.  

Ondertussen moeten, binnen de hertekende kerntaken, de bosgroepen en de regionale landschappen 
inbinden op de werking. Groen is blij dat ze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst konden sluiten 
met de Regionale Landschappen, maar spreken in hun repliek niet over de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met de vier Bosgroep-vzw’s. 

Vraag is trouwens of er wel een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten? Het is in elk geval 
belangrijk dat de expertise tijdens de transformatie niet verdampt en het vrijwilligersnetwerk dat door 
hard werken is opgebouwd, kan worden geconsolideerd. Wij hebben de deputatie hier al verschillende 
keren op gewezen. Zij zal in elk geval niet kunnen zeggen, en ik herneem hiervoor graag de 
uitdrukking die de fractievoorzitter van Groen vorige week in zijn repliek gebruikte: ‘Wir haben es nicht 
gewusst’. De N-VA-fractie zal hoe dan ook, nauwgezet in het oog houden of er inderdaad met minder 
geld, meer zal worden bereikt. 

‘Meer bestuurlijke efficiëntie en betere, kwaliteitsvollere dienstverlening aan de burger’ is een 
welluidende, vaak terugkerende slogan waarmee sommigen het bestaan van provincies, al dan niet 
met volle bevoegdheden graag blijven verdedigen. 

In dat verband wil ik er toch even aan herinneren dat er iets schort aan dat ogenschijnlijk altruïstisch 
beeld. Ter illustratie: van de eerste 60 voorstellen die de provincieraad dit jaar behandelde, gingen er 
21, dat is meer dan één derde, over aanstellingen en vervangingen van raadsleden uit de 
meerderheid in intercommunales en vzw’s allerhande. 

Slankere provincies betekenen niet enkel provincies met minder bevoegdheden en minder politiek 
personeel, maar ook provincies met minder nood aan provinciale partijwerking. Met andere woorden: 
ook de financiële ondersteuning van de politieke fracties en partijen door de provincie moet volgens 
ons slanker.

Onze fractie zal daarom in 2017 een initiatief nemen om de provinciale financiering van de politieke 
partijen in overeenstemming te brengen met het afgeslankt provinciaal takenpakket. Daarmee blijven 
we als N-VA consequent met de lijn die we in dit dossier altijd hebben verdedigd: we besparen niet op 
de dienstverlening aan de burger, wel op de politieke structuren. Zo komen we tot een slankere én 
efficiëntere overheid.

Op het moment dat de provincies afslanken, is immers de logica zelve dat ook de subsidies dalen die 
provinciebesturen jaarlijks uitkeren aan politieke partijen en fracties. Slankere provincies betekenen 
niet enkel provincies met minder bevoegdheden en minder politici, maar ook provincies met minder 
nood aan provinciale partijwerking. Net zoals het aantal mandaten halveert vanaf 2019, zal onze 
fractie in 2017 voorstellen om vanaf datzelfde jaar ook de provinciale subsidies aan politieke partijen 
en fracties te halveren.

Alleen al voor onze provincie zou dat een jaarlijkse, directe besparing van 344.000 euro opleveren. 

In de raadscommissies zelf bleken er ook steeds minder relevante agendapunten op tafel te komen. 
De lichte soortelijke massa van de te behandelen dossiers kon vaak niet worden verbloemd. 

Voor een aantal commissies, waarvan de tijdsduur niet langer dan 10 minuten bedroeg, zou men 
alvast kunnen nadenken over bundeling, bijvoorbeeld naar het voorbeeld van provincies die naast een 
centrale beleidscommissie en een subcommissie, volstaan met drie gewone beleidscommissies.

Ik rond af met het besluit dat onvermijdelijk volgt uit deze uiteenzetting en evaluatie van de 
budgetopmaak voor 2017; namelijk onze fractie zal dit budget en deze meerjarenplanning ook dit jaar 
niet goedkeuren.

Tot slot dank ik de administratie voor de dagdagelijkse inzet en zeker het oplossen van onze 
bekommernissen in meerdere tabellen.”
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De heer Laeremans, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de 
meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

“Twee dagen geleden las ik in De Zondag dat de provincie een nieuwe campagne lanceert “Word 
tuinverkenner”. Daarin is gedeputeerde Roefs op zoek naar 75 geëngageerde tuingenieters, 
avonturiers, leerkrachten of leken die van hun tuin een groen paradijs willen maken, want hun tuin is 
een wapen in de strijd tegen de “klimaatopwarming”. Vergis u niet, dit is ernstig bedoeld!

Vroeger zouden we bij een begrotingsbespreking tenminste geweten hebben hoeveel dit project aan 
de belastingbetaler gaat kosten, met het Bijna Blanco Cheque-systeem weten we daar totaal niets 
van. En dan kan het toevallig aan het licht komen als het ergens in de gazet staat of de provincie er 
een persmededeling over doet.
Enfin, ik stelde bij de bespreking in de commissie met genoegen vast dat zelfs gedeputeerde Swinnen 
de verdediging van BBC niet op zich wilde nemen.
Wij blijven daar dus principieel tegenstander van, zoals ik van bij de invoering heb gesteld. Bijgevolg 
kunnen we enkel wat opmerkingen maken bij de grote lijnen.

Laat ons dan eerst even stilstaan bij het onderdeel Ruimte.
We sluiten ons graag aan bij het verzet tegen de verlenging van de startbaan van Zaventem, maar 
waarom trekt men de lijn niet door naar een afwijzen van het  Eurostadion in Grimbergen? Het 
Ghelamco-project is op zich een mooi concept – dat kon ik gisterenavond nog vaststellen op de 
informatievergadering in het CC Strombeek. Maar het staat op de verkeerde plaats en zou moeten 
verhuizen naar Schaarbeek-Vorming, om de volkstoeloop bijna volledig met de trein te kunnen 
opvangen.

Wie elke dag de Ring moet nemen, weet dat de files de laatste maanden nog een stuk verergerd zijn 
en dat het bijgevolg waanzin is om daar nog een flinke schep bovenop te doen, zelfs al bedenkt 
Ghelamco de meest ingenieuze oplossing om de 10.000 auto’s vlot naar hun parking te loodsen. De 
afvoer van de gigantische hoeveelheid grond via een ononderbroken rij vrachtwagens zal alvast 
gebeuren buiten de spitsuren, zo hebben ze beloofd, “ als er geen file meer staat”. Op zondagmorgen 
dan?

Vraag misschien eens aan de chauffeurs van de mindermobielencentrale of zij dat extra projectje zien 
zitten!

Maar jullie laten daar betijen – of erger nog, werken er actief aan mee, want CD&V, Open VLD en 
Groen hebben in de Grimbergse gemeenteraad ingestemd met het opheffen van de buurtweg die het 
bouwdossier kon vertragen en misschien zelfs verhinderen. 
Dat laat me vermoeden dat de deputatie – als zij een vergunning zal moeten uitreiken – het hele 
project geen strobreed in de weg zal leggen.
Maar qua perceptie is er niets aan de hand, want de deputatie geeft toch steun aan de optimalisatie 
van de Ring en zorgt voor fietssnelwegen…

Die welwillende houding tegenover de verdere verstedelijking sluit natuurlijk naadloos aan bij de 
plannen van het Territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, om - vertrekkend van het 
Heizelplateau – tienduizenden nieuwe appartementen te gaan bouwen in de Vlaamse Rand. Ik heb 
dat aangeklaagd in onze motie van april, maar de meerderheid heeft die toen van tafel geveegd. Dat 
die plannen intussen nochtans blijven voortwoekeren, blijkt duidelijk uit de standpunten van de 
Vlaamse Bouwmeester, die zoveel mogelijk Vlamingen naar de stad wil laten verhuizen, want hij heeft 
dat zelf ook gedaan en dus moet iedereen dat een goed idee vinden. 
Op termijn moeten volgens hem sommige dorpen verdwijnen en er dient een hoger kadastraal 
inkomen opgelegd worden aan wie op de buiten woont, want de overheid heeft zogezegd meer kosten 
aan hun nutsvoorzieningen. Nog maar eens een aanslag op de Vlaamse inkomens dus. De 
gemeentebesturen zullen allicht niet protesteren, want hun inkomsten stijgen mee.
Naar de stad verhuizen is bovendien niet zo’n evidente optie, want een erg kostelijke aangelegenheid: 
kijk maar naar de nieuwe appartementen in Vilvoorde rond de Vaartbrug: 450.000 tot 500.000 € is 
geen uitzondering, maar wie kan dat betalen?
Veel extra hoogbouw zal zorgen voor verstedelijking van de rand, meer spanningen tussen de 
inwoners, meer geld in de zakken van bouwpromotoren… Daar geldt de betonstop duidelijk niet!
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De Vlaamse Bouwmeester, collega’s, is een utopist van het zuiverste water. Zo stelt hij zelfs dat we de 
files gaan oplossen met zijn deportatiesysteem, want dan moeten de mensen zich niet meer voor hun 
werk verplaatsen van het dorp naar de stad.
Het Vlaams Belang heeft hier in deze raad altijd al gepleit voor werk in eigen streek, zodat de jobs niet 
allemaal moeten geconcentreerd worden rond Brussel. Dat betekent natuurlijk dat ook de kleinere 
steden en het platteland leefbaar moeten blijven en hun tewerkstellingszones moeten kunnen krijgen.
De bouwmeester stelt zich bovendien nooit de vraag waarom er zoveel mensen de steden verlaten. 
Dat heeft immers weinig met architectuur maar alles met leefbaarheid te maken. Veel te veel mensen 
op een kluitje, veel te veel criminaliteit, veel te veel vervreemding. Groen verzet zich ongetwijfeld 
tegen kippen in legbatterijen, maar de mensen mag je wel allemaal opeenstapelen.
In DM van 5/12 stelde kinderpsychiater Emmanuël Nelis van het Brugse AZ Sint-Lucas dat wonen in 
groot stedelijk gebied de gevoeligheid voor psychiatrische aandoeningen kan verhogen: "Een familie 
kan genetisch kwetsbaar zijn voor psychoses en schizofrenie. Uit onderzoek blijkt dat de kans groter is 
dat die ziekte zich manifesteert bij gezinnen in de stad. En hoe groter de stad, hoe groter het risico". 

Een belangrijke factor als ongebreidelde immigratie als motor voor ruimtebeslag wordt compleet 
doodgezwegen, maar als je een massa nieuwkomers per jaar binnenlaat, dan zijn de gevolgen 
loodzwaar, zowel voor onze sociale zekerheid, onze veiligheid, ons onderwijs (denk maar aan de 
Pisaresultaten voor kinderen met een andere thuistaal) als voor onze huisvesting. In 2015 werd 1 op 
de 4 (25 %) van de sociale woningen in Vlaanderen toegewezen aan vreemdelingen, terwijl er vele 
tienduizenden Vlamingen al jaren op de wachtlijsten staan. Zouden we daarom eindelijk niet eens 
beginnen denken aan een echte immigratiestop? Of wil men liever  de Vlaming, die geboren en 
getogen is op het platteland, in een volgende generatie deporteren, weg van zijn natuurlijke habitat ? 
Het is de mens treffen in de ziel!

Dan komen we bij de volgende groene hype: de klimaatopwarming. Dit jaar werd er een nieuw 
Klimaatpact getekend, dat ongetwijfeld goede bedoelingen heeft, maar hoogstwaarschijnlijk vooral 
gigantisch veel geld gaat kosten aan de staat en de burgers, zonder aantoonbare resultaten. 
Grootmachten zoals China en binnenkort de VS zetten in op kolencentrales, fossiele brandstoffen en 
nucleaire technologie, wij gaan hier onszelf compleet wegconcurreren door totaal eenzijdig ons geld 
aan te dure alternatieve energie te spenderen.
Als we binnen 14 jaar van de Groenen en de CD&V niet meer op benzine en op diesel mogen rijden, 
waarom wordt er dan geen nieuwe kerncentrale gebouwd om die toegenomen behoefte aan 
elektriciteit op een betaalbare, betrouwbare en CO2-arme manier te kunnen opvangen? Waarom 
mogen wij ons als Vlamingen hierover niet uitspreken in een referendum, zoals de Zwitsers dat vorige 
maand konden doen?
De fundamentele vragen worden niet gesteld, men houdt zich hier bezig met prullen zoals het 
wereldfeest in Leuven of tuinkabouters – pardon, -verkenners…

En intussen laten Groen – en ook de open VLD, want die leveren hier de gedeputeerde voor 
Ruimtelijke Planning een alsmaar groeiende kankerplek in onze provincie voortwoekeren.
Ik heb het dan over de Verbrande Brug, de afvalbak van Grimbergen en Vilvoorde, waar op 1/12 nog 
een zware brand woedde in het recyclagebedrijf Stallaert-Recycling. Daar mag iedereen vanalles 
komen storten, zonder de minste kwaliteitscontrole. Afbraakmateriaal van woningen in Brussel bv kan 
men er veel goedkoper kwijt dan op onze containerparken. Gesorteerd wordt er nauwelijks, ook 
asbestafval wordt mee op een hoop gegooid. Grote vrachtwagens worden er volgeladen, waarbij het 
stof alle richtingen uitvliegt, voor de show getemperd door een medewerker met een tuinslang.

Keer op keer krijgen nieuwe afvalbedrijven een vergunning, ondanks het buurtprotest, zoals eind 
september nog de firma Boss Containers uit Evere, die een opslag- en sorteerbedrijf mag inrichten 
aan de Westvaartdijk voor bouw- en sloopafval. Aan de overkant van het kanaal, in de ambachtelijke 
zone voor wonen en werken van de Gerselarendries kreeg een andere afvalverwerker,  
“Etablissement Malice nv”, eveneens uit Evere een langdurige exploitatie om dagelijks met 
vrachtwagens grote hoeveelheden bouwafval komen afleveren, tot december … 2034.

Wie de Westvaartdijk afrijdt, mag meteen naar de carwash en voor fietsers is het er levensgevaarlijk. 
Onlangs nog werd vastgesteld dat deze situatie leidt tot hoge concentraties afvalstoffen in de lucht. In 
woonzones werden waarden gemeten die hoger liggen dan in grote industriegebieden, zoals die van 
Tessenderlo, Zelzate en de Antwerpse haven.
Als je daartegen protesteert, steekt het schepencollege en dus ook Groen de paraplu op: het is de fout 
van NV Zeekanaal, het zijn Klasse 1-vergunningen, de Vlaamse regering moet de controles maar 
opvoeren, enz.
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Wij zien graag dat de provincie plannen maakt voor stationsomgevingen, kleinstedelijke gebieden en 
andere economische knooppunten, maar de afvalbak van onze provincie is een vuile, blinde vlek, die 
dringend onderzocht, geordend en opgekuist moet worden. Als we daar zelf niets over zouden mogen 
beslissen, dan wordt het wel de hoogste tijd om er zich tenminste om te bekommeren, een inventaris 
op te maken en een signaal uit te sturen naar de Vlaamse regering.

Maar het is natuurlijk net iets gemakkelijker om op de foto te staan met de zoveelste gemeente die 
een intentie heeft om iets van het Contador-gehalte te doen aan het klimaat.
Dan komen we nog even bij Vrije tijd
Wij vinden het uiteraard positief als we goede bezoekerscijfers halen in onze recreatiedomeinen, maar 
dat is in de eerste plaats het gevolg van het weer.

Ik heb al eerder aangeklaagd dat in de beleidsindicatoren enkel een kwantitatief criterium te vinden is: 
“De bezoekersaantallen blijven stabiel”. Als dat cijfer niet gehaald wordt, is het natuurlijk o zo 
gemakkelijk om het op de weerman te schuiven.
Nochtans legt de VVP in haar boek dat hier op 3/12 werd aangeboden het accent op de 
“publieksgerichte werking”.  
Wij stellen dat er kwaliteitscriteria nodig zijn: veiligheid, netheid, vlotte toegang, tevredenheid van 
personeel en bezoekers ...

Als er dan klachten komen zoals over de wachttijden in het domein van Kessel-Lo, dan verwachten we 
niet dat de deputatie dat afdoet met “het is amper 1 %”, maar wel dat zij élke klacht ernstig neemt. Het 
volstaat absoluut niet om die alleen juridisch te bekijken, u moet zich in de plaats stellen van 
bezoekers en personeel en zich afvragen of u daar genoegen mee zou nemen. De reactie van de 
deputatie en van de gouverneur op klachten doet ons denken aan een alarmcentrale van de 
brandweer die niet zou reageren wanneer één iemand een brand meldt, omdat de andere 5000 
inwoners van dat dorp geen melding hebben gedaan. 

Wat het Vlaams Karakter betreft, vinden we amper provinciale activiteiten terug, maar dat is al een 
oud zeer. 
Zelf kaartten we de problemen van de inwoners in Halle-Vilvoorde aan, die de dupe zijn van de 
gerechtelijke hervorming: Vlaamse slachtoffers van de inbraken of van de aanslag in Zaventem  
moeten het meemaken dat hun proces in het Frans verloopt. Kort samengevat: “Spreekt uw inbreker 
Frans, dan heeft hij sjans! “
We pleitten samen met de Procureur Thierry Freyne voor de invoering van een eigen rechtbank voor 
de Vlaamse Rand, los van Brussel.
Maar zeer hooghartig wees de meerderheid deze bekommernis naar de prullenmand: alles gaat goed 
met het gerecht in Brussel, want we hebben daar wat meer middelen gekregen…

Dit jaar ergerden we ons aan het project “Thuis in taal”, dat ouders de kans wil bieden om in hun eigen 
taal voor te lezen aan hun kinderen. 
We zagen nochtans vorige week dat de thuistaal juist een belemmering is om mee te kunnen op 
school. In De Morgen van afgelopen zaterdag legt Kaat Opdenacker de vinger op de wonde: “Waarom 
trouwen zo weinig Turkse Gentenaren met Koen, Johan, Elke of Charlotte? Dan zou de 
taalachterstand snel weggewerkt zijn!” Kortom, de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de 
allochtonen.

Op vlak van Onderwijs zijn wij tevreden dat de nieuwbouw van De Sterretjes binnenkort opengaat. Het 
bijzonder onderwijs verdient meer dan ooit onze steun, omdat er grote nood is aan gespecialiseerde 
opvang voor dergelijke kinderen. Het waanzinnige M-decreet, dat de kenners meer dan terecht 
“miserie-decreet” noemen, leidt ertoe dat scholen in het gewone onderwijs met de handen in het haar 
zitten. Leerkrachten daar zijn absoluut niet opgeleid om met zulke kinderen om te gaan, ze hebben er 
de tijd en de infrastructuur niet voor, met als gevolg dat iedereen erdoor gefrustreerd geraakt. In De 
Standaard liegt de titel van 10/12 er niet om: Leerkrachten krijgen een burn-out door het M-decreet. Ik 
kan ervan meespreken, want mijn eigen echtgenote – die al 32 jaar in de kleuterklas staat zonder 
noemenswaardige gezondheidsproblemen – is eraan onderdoor gegaan. Met dank aan minister 
Crevits en aan ideologische doordrammers zoals de Groen-politica Elisabeth Meuleman, die blijven 
stellen dat leerlingen met een beperking of leerstoornis recht hebben op inclusief onderwijs waardoor 
ze zich kunnen inschrijven in een gewone school, met alle gevolgen van dien. Het zou alleen een 
kwestie zijn van voldoende ondersteuning. Wat een dure ideologische mismeestering!
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Om af te ronden komen we nog even bij de rubriek Mens

We vinden het positief dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een schietstand op het PIVO. Dat 
sluitstuk in de politieopleiding ontbrak echt nog wel op deze campus.

Wat ontwikkelingshulp betreft, kunnen we er nog wel inkomen dat er ingezet wordt op onderzoek naar 
de ontwikkeling van duurzame voedselketens, al hoort dat eerder thuis bij landbouw. 
De opleiding van medisch-technisch personeel in Oost-Congo is dan absoluut weer een brug te ver 
voor ons: dat is een taak voor de Vlaamse overheid, niet voor een provincie.

We blijven ons verder ook verzetten tegen het subsidiëren van moskeeën, zeker door de provincie. 
Nergens is er sprake van wederkerigheid in islamitische landen, er is ook nauwelijks onderzoek naar 
wat er in die moskeeën gepreekt wordt. Nochtans bewijst undercover-onderzoek in het buitenland dat 
zoiets meer dan wenselijk is. Het kan toch niet zijn dat de Provincie de verspreiding van de Koran en 
andere islamitische boeken, waarvan men de inhoud zelfs niet kent, zomaar blindelings blijft 
financieren met het geld van de Vlaamse belastingbetaler!
Verontrustend is dan ook dat er nog een hele pak nieuwe erkenningen op stapel staan en dat het ons 
nog véél meer zal gaan kosten.

Wat IMD, instelling voor Morele Dienstverlening, betreft, daar hebben we een parlementaire vraag 
laten over stellen, want in West-Vlaanderen blijven die begrotingen niet jarenlang liggen bij de minister 
zoals bij ons. We zijn benieuwd naar de uitleg hierover.

Collega’s, u begrijpt dat wij onze goedkeuring niet gaan hechten aan dit voorstel. 
Financieel lijkt het misschien wel in orde, maar het is wel vrij gemakkelijk: ik wou dat ik in mijn eigen 
huishouden ook 25% over had van het jaar 2016. 
En verder hebben we genoeg redenen opgegeven om een serieuze bijsturing te vragen. Misschien wil 
u daar toch eens ernstig over nadenken…”

De heer Petit, voorzitter van de UF-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de meerjarenplanning 
2014-2019 en het budget 2017.

“Eerst en vooral wenst onze fractie de provinciale ambtenaren te bedanken voor hun inzet en hun 
professionalisme. De deputatie heeft ook dit jaar een belangrijk werk geleverd om de verschillende 
doelstellingen van het meerjarenplan te realiseren desondanks de steeds beperktere financiële 
middelen. De financiering van de provincie stelt nog heel wat vragen namelijk de onduidelijke 
vervanging van de opcentiemen die 52% van de inkomsten bedraagt.

UF zal de evolutie van de financieringen van de Provincie meer dan ooit van dichtbij volgen en indien 
nodig samen met andere fracties reageren. UF constateert dat de administratie inspanningen gedaan 
heeft om het meerjarenplan duidelijker te presenteren met behulp van PowerPoint en een beknopte 
samenvatting van de uitgaven en inkomsten te geven. Het is nu gemakkelijker de cijfers van de vorige 
jaren te vergelijken met de huidige en gebudgetteerde bedragen. Onze boodschap van verleden jaar 
werd gehoord. Waarvoor onze dank.

Voor wat betreft 2016 wenst UF te onderlijnen dat nog te veel geplande en gebudgetteerde projecten 
niet worden gerealiseerd zoals voorzien. Hoe zit het met een nauwkeurige audit met indicatoren en 
streefwaarden? Die vraag werd al verleden jaar gesteld, maar bleef tot nu toe zonder antwoord.

In 2017 heeft UF verschillende prioriteiten; laten wij deze samen bekijken.

Wonen in Vlaams-Brabant: een zorgenkind!

Op 11 oktober gaf de heer Gouverneur ons een gedetailleerde analyse van de huidige problematiek 
maar ook interessante denkpistes zoals onder andere kleinschalige woningen op campings, 
aanmoediging voor meergezinswoningen, de “Tiny Houses”, een wel bestudeerde verdichting tot 75 
woningen per ha en “Less is More” of minder ruimte vraagt om meer architectuur.
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In deze context wenst UF de initiatieven van het Toekomstforum Halle Vilvoorde te ondersteunen in 
het kader van de problematiek van de te beperkte aantal woonlagen in Vlaams-Brabant. Ik lees hier 
integraal een uittreksel van de brief naar de Minister. “De themawerkgroep ‘ruimtelijke ordening en 
wonen’ identificeerde art. 8 van de aanvullende voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde als 
het belangrijkste probleem in de regio. De beperking tot drie bouwlagen, waarvan maximaal twee 
woonlagen, is een hinderpaal om een coherent woonbeleid te kunnen voeren in Halle-Vilvoorde.

Een belangrijk effect van art. 8 is een groot aantal woningen met drie bouwlagen, zowel in onbruik 
geraakte winkelpanden als gebouwen die moedwillig in drie bouwlagen gebouwd werden in de hoop 
de gelijkvloerse verdieping toch te kunnen aanwenden als extra woonlaag. In deze gebouwen kan op 
de gelijkvloerse verdieping geen woonfunctie vergund worden en heeft dus als gevolg zowel een grote 
leegstand als een hoog aantal onvergunde woonsituaties, en dit in een regio met een hoge 
woningbehoefte en slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden.

Dit probleem moet in principe op korte termijn weggewerkt worden, en dit kan door een ingreep op 
Vlaams niveau in de aanvullende voorschriften van het gewestplan, bijvoorbeeld door de term 
‘woonlagen’ niet langer te hanteren en louter te bogen op de term ‘bouwlagen’, die de ruimtelijke 
lading beter dekt maar geen functionele uitspraken doet.

Gezien het belang van deze maatregel, onder meer omwille van het bijkomende potentieel aan 
woningen, vraagt de themawerkgroep van het Toekomstforum aan de Vlaamse overheid, als overheid 
bevoegd voor het gewestplan, een initiatief hierrond te nemen.

Ter herinnering waren oorspronkelijk de restricties van artikel 8 bedoeld om de verfransing van 
Vlaams-Brabant te beperken.

Het beton-stop decreet is een alarmsein voor ons allemaal. Verdichting is nu onvermijdelijk en 
compactheid is klimaat neutraal. De Provincie ondersteunt projecten als co-housing, kleinschalige 
woningen en intergenerationele woongelegenheden; het gaat in de goede richting.

Deze interessante projecten zouden meer middelen kunnen krijgen indien de Provincie minder 
subsidies zou verspillen om vzw De Rand te ondersteunen met de bedoeling het Vlaamse karakter in 
de multiculturele faciliteitengemeenten te bevorderen. Het gaat hier over een bedrag van 675.000 € op 
jaarbasis. Dit is niet niks.

Milieu:

Qua milieu, constateert UF de aanzienlijke middelen die door de Provincie voorzien worden om het 
Burgemeester convenant te realiseren. Toch blijven deze hoge bedragen zeer onduidelijk. Wij missen 
de details over de concrete acties ten voordele van de gemeenten. UF verwacht hier veel meer 
ondersteuning van de Provincie naar de gemeenten toe met behulp van de substantiële middelen van 
de Europese unie.

Vooraleer de wereld te redden door deze ambitieuze projecten wensen wij de aandacht van de 
Provincie te trekken op de gevaarlijke praktijken in verschillende recyclage parken van de Provincie in 
verband met de opslag van asbestplaten die meestal slecht afgezonderd zijn en een permanent risico 
voor de gezondheid betekenen.

Dit is zeker een aandachtspunt voor het komende jaar.

Ring:

Het Gewest is druk bezig met de plannen om de Ring te verbreden. Dit zal nog jaren duren. Om het 
verkeer te vergemakkelijken op korte termijn is er een eenvoudige, kostenbesparende en ecologische 
maatregel beschikbaar, namelijk de snelheidsbeperking op de Ring van 120 km/u naar 90 km/u.

Blijkbaar is er vandaag nog geen politieke moed om de snelheid van de Ring te
verminderen. Dit is onbegrijpelijk als men weet dat daardoor ook minder lawaai en fijn stof
geproduceerd wordt.

Goed nieuws! Het agentschap Wegen en Verkeer werkt blijkbaar aan een akoestische bescherming 
langs de Ring.
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UF wenst de nadruk te leggen om snel concrete maatregelen te nemen, in het bijzonder langs de 
gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en na Anderlecht, richting Halle. Er is nog steeds geen 
verbinding tussen de snelweg naar Parijs en Halle.

UF vraagt dat de Provincie, op korte termijn, daarvoor de initiatieven van Wegen en Verkeer 
ondersteunt ten gunste van zijn bevolking.

Vliegtuighinder:

De milieuproblematiek rond de vliegtuighinder boven Vlaams-Brabant vraagt meer dan ooit een 
speciale aandacht van de Provincie. De verschillende initiatieven van de Provincie en van het 
Toekomstforum Halle-Vilvoorde hebben tot nu toe weinig resultaten geleverd. In tegendeel, heeft UF 
de indruk dat het Brusselse hoofdstedelijk gewest zich perfect beschermt tegen vliegtuighinder door 
zijn strenge geluidsnormen in combinatie met een onvoorstelbare medeplichtigheid met Brussels 
Airport om van Brussel een “No Fly Zone” te maken.

De geplande dure verlenging van de start en landingsbaan 25L en het preferentieel gebruik van baan 
19 voor de vertrekken tijdens de piekuren bevestigt dit zonder enige twijfel.
Erger, Brussels Airport durft zelfs de bevoegdheden van de minister van Mobiliteit over te dragen door 
het bepalen van het ideale operationele preferentiële baangebruik.

Vlaanderen is hier ook schuldig! Er zijn allerlei geluidsnormen voor alles, dancings, spektakels, fuiven 
enz. ... maar NIETS voor wat betreft het lawaai van de vliegtuigen. Dit is een echte uitnodiging naar 
een intense concentratie van de vluchten boven de randgemeenten.

Samen met het Vlaamse Gewest moet nu de Provincie dringende initiatieven nemen om de 
geluidsnormen te laten federaliseren en het gelijkheidsbeginsel te laten respecteren tussen de 
inwoners van Brussel en deze van de randgemeenten in Vlaams-Brabant.

Dit is de enige manier om een billijke verdeling van de lasten te ontwikkelen, volgens het genoemde 
“Fair Share” principe en een vermindering van de hinder per individu.

Het dossier SODEXO:

Vooraleer af te sluiten wenst UF de aandacht te vestigen op de problematiek van de privébedrijven, 
die door Vlaanderen onder druk gezet worden i.v.m. het taalgebruik.

Dit is waar zowel voor SODEXO als voor de rusthuizen in de Vlaamse regio en in het bijzonder in de 
gemeente met faciliteiten waar het management van deze bedrijven sterk door de Vlaamse overheid 
beïnvloed wordt.

Na herhaalde oproepen en parlementaire interpellaties, heeft SODEXO zijn internet toepassing naar 
de dossiers in het Frans voor bestellingen en opvolging van de dienstencheques maar gedeeltelijk 
aangepast.

Bij telefonische oproepen, krijgt u de keuze uit 3 talen: Nederlands, Frans en Engels. Daarna krijgt u 
de vraag over uw adres dat zich natuurlijk in Vlaanderen bevindt. Vanaf dit moment verliest u 
automatisch het recht om in het Frans bediend te worden. Erger bij een telefonisch gesprek vernam 
de klant dat zelfs voor de gemeente met faciliteiten het alleen maar mogelijk was in het Nederlands … 
of in het Engels de vragen te beantwoorden! Het Frans is dan verboden …. in België!

In de rusthuizen, mogen de contracten tussen de patiënten en de instelling uitsluitend in het 
Nederlands opgesteld worden. Soms zijn er vrije vertalingen van deze contracten maar zonder enige 
juridische waarde.

De bedienden van deze bedrijven bevestigen spontaan dat vanaf het moment dat ze door Vlaanderen 
gesubsidieerd worden, hun klanten geen andere keuze hebben dan hun regels te volgen.
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Desondanks deze problemen, die hopelijk in de toekomst opgelost zullen worden met een beetje 
goede wil en rekening houdend met het multicultureel karakter van de gemeente gelegen in Vlaams 
Brabant, zal UF, vanuit een constructieve oppositie, zijn rol verder spelen en de initiatieven met een 
duidelijke meerwaarde voor alle inwoners in Vlaams-Brabant ondersteunen.
De uitdagingen van de Provincie Vlaams-Brabant:

De uitdagingen van de Provincie zijn enorm zoals in alle andere Provincies in Vlaanderen. Dit werd 
met kracht uitgelegd tijdens het Colloquium van de Vereniging van de Vlaamse Provincies op 3 
december.

De Provincie heeft talrijke kansen en troeven om de kwaliteit van het leven van de burgers te 
verbeteren door een sterkere interactie tussen de belangrijkste problematieken die ons dagelijks leven 
beïnvloeden.

Wij denken hier meer specifiek aan de mobiliteit, de bevordering van de fietssnelwegen en een 
gemoderniseerd openbaar vervoer om de catastrofale nadelen van het autoverkeer in Vlaams-Brabant 
op te lossen.

Ook, is er dringend nood aan proactieve stedenbouwkundige voorschriften en soepelheid om meer 
kwaliteitsvolle woongelegenheden in Vlaams Brabant aan te bieden.

Wat betreft de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan en het budget 2017, ondanks 
sommige positieve ontwikkelingen en realisaties in 2016, zal UF zich onthouden wegens 
bovenvermelde overwegingen.

Tot slot, verwacht UF dat de provincie de rol van Regisseur van de Regio en in die geest meer 
duidelijke bovenlokale initiatieven naar een duurzame toekomst voor iedereen zal opnemen.

Namens UF, dank ik ook de deputatie en zijn medewerkers voor hun werk en inspanningen.”

De voorzitter gaat over tot de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017.

1. De aanpassingen van het meerjarenplan 3

a. Motivering van de wijziging aan het meerjarenplan 5

De heer Dunon heeft een vraag over het actieplan niet bestemde gelden. Hij heeft de actieplannen 
vergeleken en vraagt waarom het actieplan “voeren van een informatie veiligheidsbeleid” niet meer 
terug te vinden is in de meerjarenplanning. Nochtans werd dit vorig jaar vermeld in het budget 2016-
2019.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit een opdracht is die intern werd opgenomen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, vult aan dat informatieveiligheid intussen door VERA wordt verzorgd.

De heer Dunon vraagt waar hij deze informatie kan terugvinden.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat deze informatie terug te vinden is onder de werking van 
VERA.

b. De strategische nota (M0) 13

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

c. De financiële nota 43

i. Het financiële doelstellingenplan (M1) 45

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ii. De staat van het financiële evenwicht (M2) 49
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat op blz. 51 in de tabel M2 met betrekking tot de staat 
van het financiële evenwicht, een bedrag ontbreekt in de kolom 2019. Zij vraagt of dit wordt 
aangevuld.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat de som die in de totaliteit staat, ook terug zal 
opgenomen worden in de desbetreffende lijn.

De voorzitter vult aan dat dit zal worden aangepast in het definitieve document.

d. Toelichting 53

i. Het overzicht van het personeelsbestand (TM1) 55

De heer Van den Cruijce vraagt zich af waarom het personeelsbestand stijgt terwijl de provincie moet 
afslanken.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat in de raadscommissie hiervoor reeds een 
verklaring werd gegeven. Het TM1 is een financiële weergave van het personeelsbehoefteplan. Het 
totaal komt neer op 753 personeelsleden die worden voorzien om dit huis draaiende te houden. Ze 
zegt dat hij een vergelijking maakt van 2016 met 2017. Maar het cijfer 677 (2016) is gekend vanuit de 
3de begrotingswijziging van 2016. Zij legt uit dat wanneer het budget wordt opgemaakt niet alle 
elementen voorspelbaar zijn. Een correctie is dus noodzakelijk in de loop van het jaar.

Zij geeft bij voorbeeld aan dat er in 2014 bij het initiële budget maar liefst 853 personeelsleden werden 
opgenomen. Op het einde van dat jaar daalde dit cijfer tot 750. In 2015 werd gestart met 720 
personeelsleden en eindigde we met 679 in het TM 1. 2016 startte met 727 en eindigt in de 3de 
begrotingswijziging met 677 personeelsleden.

Ze legt uit dat dit rapport een financiële vertaling is van het personeelsbehoefteplan met daarbovenop 
bepaalde functies die niet worden voorzien in het personeelsbehoeftenplan, o.a. de jobstudenten, de 
animatoren, de gedeputeerden en statutaire medewerkers die ziek zijn en vervangen worden. Het 
TM1 verslag is een formulier dat wettelijk wordt opgelegd. De cijfers geven een vertekend beeld. Het 
is dus niet zo dat in 2017 meer dan 60 medewerkers gaan aangeworven worden.

De heer Van den Cruijce  vindt dat de tabel niet duidelijk en vraagt de perspectieven voor 2018-2019 
in het kader van de afslanking.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat aan het verslag van de raadscommissie werd 
toegevoegd dat er wel nieuwe functies worden voorzien. Dit zijn beslissingen die werden genomen in 
2016, maar dit blijkt nog niet uit de financiële weergave van 2016 aangezien deze mensen nog niet 
werden aangeworven. Ze merkt op dat het hier gaat over de inkanteling van MAV, de Bosgroepen en 
de nieuwe dienst voor omgevingsvergunningen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, voegt toe dat de N-VA-fractieleider dit heel goed duidde in haar 
betoog. Hier ligt het budget 2017 voor. De meerjarenplanning werd niet gewijzigd. Dit gebeurt in 2017 
op het juiste moment.

ii. De financiële schulden (TM2) 59

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. Meerjarenplanning waterlopen 63

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iv. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 67

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

v. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen 71

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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vi. Organogram 75

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

vii. Financiële risico’s 79

De heer Smout verwijst naar blz. 81, 1ste paragraaf. Hij stelt vast dat de Vlaamse regering de uitkering 
van de onroerende voorheffing bevriest op 171,75 opcentiemen. Maar daartegenover staat in het 
reglement dat we 332 opcentiemen laten betalen door de burger. De opcentiemen hebben betrekking 
op gebouwen en onbebouwde goederen, maar ook op materiaal en outillage. De Vlaamse overheid 
voert een continue politiek om systematisch af te bouwen door desinvesteringen per kadastraal 
perceel.

Hij zegt dat Brussel dit vanaf 2017 helemaal zou afschaffen. Hij vraagt wat het belang is van de 
opcentiemen die worden geheven. Hij verwijst hierbij naar het Hermes-fonds dat werd losgekoppeld. 
De provincie ontvangt immers 7 miljoen euro minder terwijl we op blz. 89 kunnen vaststellen dat een 
toename wordt gebudgetteerd van 2 miljoen euro voor ontvangsten uit opcentiemen. Hij vraagt 
hiervoor een verklaring.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwoordt wat op blz. 89 staat. Dit is ongewijzigd beleid. Ze stelt 
dat Vlaanderen beslist heeft om de opcentiemen vast te leggen, te verlagen en te bevriezen 
gedurende 5 jaar. Voor onze provincie gaat dit over een jaarlijks bedrag van ongeveer 19 miljoen euro 
die Vlaanderen rechtstreeks voor zichzelf zal innen. Dit bedrag komt niet naar de provincie omdat 
Vlaanderen een pakket bevoegdheden overneemt. Om die bevoegdheden en het daaraan gekoppelde 
personeel te kunnen verderzetten, heeft Vlaanderen geen 19 miljoen euro nodig. Ze komt met de helft 
toe. Van de resterende 10 miljoen euro wordt 2,5 miljoen euro voorzien om Vlabzorginvest op te 
starten, een pakket uit het Vlaams regeerakkoord dat een hefboom is om de achterstand aan 
welzijnszorgvoorzieningen op te vangen. Ze legt verder uit dat er een princiepsakkoord is om de 
overige 7,5 miljoen euro terug te laten vloeien naar de provincie voor de gewone werking. Voor de 
concrete invulling daarvan wordt nog een werkgroep opgericht. Ze voegt nog toe dat, naar aanleiding 
van het wijzigen van de opcentiemen, ook de gemeentebesturen hun opcentiemen zullen moeten 
aanpassen.

De heer Smout vindt het een zeer complexe, niet-transparante maatregel. Hij vraagt of Vlaanderen 
dan de basisheffing zal wijzigen.

De heer Dunon stelt op blz. 82 vast dat de uitstaande provinciale waarborgen sterk verminderd zijn. 
Dit is onder meer te danken aan Haviland die een groot deel van de schulden reeds heeft afgelost. 
Interleuven daarentegen heeft nog een schuld van meer dan 37 miljoen euro. Het valt hem op dat 
meer dan 20 miljoen zelfs tot 2040 loopt. In tegenstelling tot de andere waarborgen, gaat het hier over 
het dubbele van de termijn. Voor de POM is de looptijd slechts 7 à 8 jaar. Hij vraagt of het roll-over 
krediet voor een bedrag van 8 miljoen euro in 2018 zal terugbetaald zijn.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit loopt tot 2018.

De heer Dunon zegt dat in de overeenkomst met de bank duidelijke voorwaarden vermeld staan over 
de cijfers die Interleuven moest voorleggen. Hij vraagt hoe goed de financiële werking van Interleuven 
verloopt.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de betreffende vertegenwoordigers dit opvolgen. 
Indien er problemen zouden zijn, is het logisch dat zij dit signaleren.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil extra toelichting over de pensioenfinanciering op blz. 81. Ze 
heeft bedenkingen bij de formulering: ‘Het is de betrachting van de Vlaamse regering om de 
overgedragen personeelsleden zoveel als mogelijk in te schakelen in de rechtspositieregeling van het 
ontvangende bestuur’. Ze neemt aan dat de provincie niet het ontvangende bestuur is en vraagt of er 
een groot verschil is met de anderen en wat bij ons in de rechtspositie staat.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde heeft het vermoeden dat het overnemende bestuur zich niet bewust 
was van de pensioenregeling. De verschillende provincies hebben verschillende systemen. Onze 
provincie heeft een verleden (o.a. de splitsing). Ze legt uit dat pensioenen verschuldigd blijven tot 
zolang de werknemers rechten hebben of hun rechten openen. Niet enkel voor de statutairen, maar 
ook voor de tweede pijler pensioenen is dat zeer verschillend. Vlaanderen heeft hiervoor een aparte 
werkgroep in het leven geroepen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of er ook een groot verschil is tussen de provincies. Zij 
begrijpt dat het pensioendossier voor de verschillende provincies verschillend is. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde antwoordt dat niet alleen het bedrag of het pakket van de 
pensioenen verschilt, maar ook hoe dat de provincie zich aanvankelijk heeft georganiseerd. Een 
aantal provincies hebben zich aangesloten bij DIBISS en anderen, zoals wij, hebben een apart 
pensioenfonds. Ook tussen gemeentebesturen kan dit verschillen.

De heer Smout heeft eveneens een vraag bij het overzicht van de uitstaande provinciale waarborgen 
op blz. 82. Hij vindt het opvallend dat Interleuven voor 55% verantwoordelijk is voor het totale budget. 
Hij vindt dit geen gezonde situatie en vraagt hoe de provincie hier in de toekomst zal mee omgaan. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar het antwoord op de vraag van de heer Dunon.

viii. Overzicht van de budgethouder 83

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ix. Fiscaliteit 87

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

x. Entiteiten opgenomen onder de FVA 91

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Het budget 95

a. De beleidsnota 95

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

i. De doelstellingennota (B0) 97

Beleidsdomeinen Ruimte

De heer Fonteyne stelt vast dat op blz. 101 bij de beleidsindicator voor het actieplan ‘aangepast 
vervoer’ vermeld wordt dat het de bedoeling is om de streefwaarde van 3.200 gepresteerde ritten per 
jaar door de MAV minstens te behouden. Hij vraagt of dit cijfer de voorbije jaren werd gehaald.

De heer Dehaene, gedeputeerde,  zegt het exacte cijfer niet uit het hoofd te kennen. Hij deelt mee dat 
er in 2016 meer ritten zijn dan in 2015. Hij zegt dat sinds de MAV door de provincie wordt 
gecoördineerd, er meer mobiliteitsaanvragen zijn.

De heer Fonteyne vraagt of de beleidsindicator niet beter wordt aangepast waarbij de provincie tracht 
de streefwaarde te verhogen in plaats van minstens te behouden.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het sowieso een uitdaging zal zijn om het streefcijfer 
te behalen.

De heer Dunon verwijst naar het actieplan ‘klimaat’ op blz. 105 en zegt dat het budget dat hiervoor 
wordt voorzien ongeveer even hoog is als in 2016. Dit terwijl er sterk wordt ingezet op de 
klimaatproblematiek. Hij vraagt in hoeverre in dit budget werd rekening gehouden met de initiatieven 
die de provincie zelf zal nemen in het kader van dit actieplan.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het actieplan ‘klimaat’ onder te verdelen is in drie pijlers. 
De provincie heeft in die zin reeds initiatief genomen in de opmaak van het burgemeesterconvenant. 
Daarnaast wordt in het provinciaal territorium nauw samengewerkt met het middenveld om tegen 2040 
de doelstelling ‘klimaatneutraliteit’ te behalen. Ze stelt dat de provincie daarenboven als organisatie 
een energiebeleidsverklaring heeft geadapteerd. Ze benadrukt dat, met deze verklaring, reeds 1 
miljoen euro werd bespaard die opnieuw zal worden geïnvesteerd om onder andere de renovatie van 
De Wijnpers volgens de BEN-normen te kunnen doen.

De heer Dunon vindt dit niet terug in het actieplan. Daarnaast vraagt hij hoever het staat met het 
gebruik van meer energiezuinige wagens. Hij zegt reeds eerder een lijst te hebben opgevraagd met 
een opsomming van alle wagens die in gebruik zijn. Hij stelt dat de provincie een voorbeeldfunctie 
heeft en vindt dat hier meer aandacht aan moet geschonken worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat deze lijst zal bezorgd worden aangevuld met de 
fietsen die recent werden aangekocht.

n.v.d.r.

Dienstfietsen
Het aanbod bestaat uit 15 stadsfietsen, 5 plooifietsen en 5 e-bikes.
De fietsen worden gehuurd bij de vzw VELO via een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar 
(voor de dienstjaren 2016, 2017, 2018 en 2019)
Er werden tevens 5 blue-bike abonnementen afgesloten om medewerkers de mogelijkheid te bieden 
hun traject bij een dienstverplaatsing te vervolledigen, vanaf een blue-bike locatie.

Dienstwagens
Het overzicht van het wagenpark, werd als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

De heer Van den Cruijce vindt dat doelstellingen vaak vaag geformuleerd worden en dat de provincie 
op zijn minst de ambitie moet hebben om het streefcijfer te verhogen. Hij verwijst hiervoor naar het 
actieplan ‘aangepast vervoer’ op blz. 101. Hij stelt ook vast dat er voor de MAV meer inkomsten 
werden gebudgetteerd dan uitgaven. Hij vraagt hierover meer toelichting.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de personeelskosten niet werden verrekend in de 
totalen.

De heer Fonteyne vraagt hoever het staat met het erosiebestrijdingsplan zoals vermeld op blz. 104.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat met elke gemeente die erosiegevoelig is, een 
overeenkomst werd gesloten om een erosiebestrijdingsplan op te maken. Ze zegt dat ondertussen 
een raamovereenkomst werd gemaakt om op een efficiënte manier natuurlijke houthakseldammen in 
te kunnen kopen. Echter, voor de aanleg van erosiepoelen, dient een archeologische studie te 
gebeuren. Deze werkzaamheden schuiven bijgevolg wat achteruit. Ze benadrukt dat de 
bewustwording bij zowel, de gemeentebesturen, de landbouwers als de inwoners toeneemt. Tijdens 
de overstromingen in het voorjaar van 2016 werd vastgesteld dat een aantal percelen, die niet paars 
waren ingekleurd op de kaart, alsnog te lijden hadden onder zware erosie. De provincie vraagt dan 
ook uitdrukkelijk aan de gemeentebesturen deze percelen op te nemen in hun 
erosiebestrijdingsplannen.

De heer Fonteyne vraagt of een archeologisch onderzoek verplicht is.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het verplicht is een archeologisch onderzoek te laten 
uitvoeren wanneer er werken dienen uitgevoerd te worden, waarbij er een groot grondverzet is. Het 
gaat dan onder meer over de aanleg van onder andere bermen, buffers en poelen. Indien er enkel 
houthakseldammen moeten geplaatst worden, is een archeologisch onderzoek niet nodig.

De heer Fonteyne verwijst naar de beleidsindicator voor het actieplan ‘netwerken uitbouwen’ op blz. 
112. Hij zegt dat tegen het einde van het schooljaar 2016-2017, 35% scholen actief moeten zijn in het 
nieuwe MOS dat inging op 1 september 2014. Hij wenst te weten hoeveel procent secundaire scholen 
in dit percentage vervat zit.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het merendeel, in dit percentage, basisscholen zijn. Ze 
zegt hierin verandering te willen brengen door onder meer het goedgekeurde reglement ‘natuur op 
school’. De scholen die intekenen op dit reglement, worden aangespoord om zich aan te melden bij 
MOS.

De heer Fonteyne heeft een vraag met betrekking tot het actieplan ‘mobiliteit’ op blz. 114. Het stelt 
vast dat heel wat mensen geen gebruik kunnen maken van onder andere de fietssnelwegen omdat ze 
genoodzaakt zijn om met de wagen naar het werk te gaan. Hij vraagt of in dit kader ook andere 
alternatieve opties worden gepromoot zoals het openbaar vervoer en de GEN-lijnen. Hij zegt dat de 
provincie bovendien, in nauwe samenwerking met ‘De Lijn’, een verschil kan maken.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat uit cijfers blijkt dat er meer mensen hun 
woon/werkverkeer zouden kunnen doen met een alternatief vervoersmiddel. In dat kader werd het 
fietstestsysteem uitgerold dat zich specifiek richt op bedrijven. Hij legt uit dat medewerkers van de 
aangesloten bedrijven, 3 weken lang een fiets ter beschikking krijgen om hun woon/werkverkeer te 
doen. Op deze manier wenst te provincie mee te werken aan een mentaliteitswijziging.
Hij licht eveneens toe dat daarnaast, in samenwerking met De Lijn, wordt bekeken welke bijkomende 
tramlijnen er gerealiseerd kunnen worden in onze regio.

De heer Laeremans verwijst naar de investeringen voor het actieplan ‘mobiliteit’ op blz. 114 voor een 
bedrag van 7.470.900 euro. Hij zegt dat in het budget 2015 slechts 2.600.000 euro werd 
gebudgetteerd en vraagt wat in 2016 dan werd gerealiseerd dat dit verschil kan verklaren.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat er voor het actieplan ‘mobiliteit’ erg veel 
voorbereidend werk nodig was. Zo moesten er contacten gelegd worden met de betrokken 
gemeentebesturen en moesten studiebureaus de noodzakelijke plannen opmaken. Hij licht toe dat het 
bijgevolg voorzien was dat de uitvoering van de betreffende werken eerder tegen het einde van deze 
legislatuur zou gebeuren. Hij zegt dat voor 2017 budget werd voorzien voor onder meer het 
wegwerken van de “knikjes” in de fietspaden in Kortenberg alsook de realisatie van de brug over de 
ring tussen Zaventem & Machelen.

De heer Dunon komt terug op de klimaatproblematiek op blz. 105. Hij deelt mee dat de provincieraad 
recent een dienstenopdracht goedkeurde voor het technisch beheer & onderhoud van de technische 
installaties in het provinciehuis en dat nu pas in het budget wordt gesproken over energie verlagende 
maatregelen. Hij stelt bijgevolg vast dat tot hiertoe geen rekening werd gehouden met dergelijke 
energie verlagende maatregelen en vraagt aan de deputatie hoe zij de initiatieven rond energie-
efficiëntie op lange termijn ziet. Hij benadrukt dat hier dringend werk van gemaakt moet worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat deze maatregelen onder andere handelen over de 
optimalisatie van de koelinstallatie van de servers.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, vult aan dat er maximaal coherent wordt gewerkt. Op lange termijn 
werd een energiebeleidsverklaring geadapteerd waardoor 1 miljoen euro kon bespaard worden. Deze 
middelen worden opnieuw geïnvesteerd om de BEN-normen te halen bij de renovatie van het 
Wijnpers-gebouw.

De heer Dunon heeft tevens een vraag met betrekking tot het actieplan ‘bouwen aan duurzame 
omgevingskwaliteit’ op blz. 115. Als hij het budget in 2017 bekijkt, stelt hij vast dat dit lager ligt dan het 
budget dat hiervoor werd voorzien in 2016. Hij zegt dat het hier nochtans gaat over visievorming en 
vindt de toelichting in het boek dan ook erg karig.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de deputatie een eerste voorstelling kreeg van de 
visienota die nu verder zal afgewerkt worden. Dit zal begin 2017 verder besproken worden in de 
deputatie. Er moet echter nog een heel proces doorlopen worden, maar het is evident dat de visie zal 
gevolgd worden bij de uitvoering van projecten.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft een vraag met betrekking tot de gebudgetteerde 
investeringen. Ze wenst te weten hoe deze bedragen zich gaan gedragen nadat de rekening van 2016 
volledig gekend is. Ze vraagt of de eindbedragen nog wel zullen passen binnen de meerjarenplanning 
en verwijst naar ‘waterlopen’ waar er voor 2,8 miljoen euro investeringen werden voorzien. Ze wenst 
te weten of de middelen van de niet uitgevoerde werken van 2016 toegevoegd zullen worden aan het 
cijfer van 2017.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat het hier gaat om een “rollend fonds” dat elk jaar 
meegaat met de werkzaamheden. Wat bijgevolg niet besteed werd in 2016, wordt opgenomen in het 
budget 2017.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt waarom de exploitatie-uitgaven bij waterlopen hoger 
zijn dan de investeringsuitgaven.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat investeringen éénmalig worden gedaan terwijl het 
onderhoud aan waterlopen zelfs meerdere malen per jaar dient te gebeuren. Ze denkt bijvoorbeeld 
aan het maaien van oevers, het herstellen van duikers of het implementeren van vistrappen enz. 
Aangezien de provincie 1.400 kilometer aan waterlopen in beheer heeft, staat hier een serieuze kost 
tegenover.

De heer Fonteyne wenst te weten hoe vaak deze waterwegen worden gecontroleerd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat de bekkeningenieurs altijd ter plaatse zijn.

De heer Van den Cruijce leest in de beleidsindicator voor het actieplan ‘klimaat’ op blz. 105 dat de 
jaarlijkse hoeveelheid CO2-uitstoot door energieverbruik op het grondgebied van de provincie moet 
dalen. De nulmeting hiervoor vond plaats in 2011. Hij vraagt wanneer een nieuwe meting zal 
gebeuren.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat in het voorjaar 2017 een tussentijdse meting zal 
uitgevoerd worden. De cijfers zullen vervolgens in de betreffende commissie worden besproken.

De heer Van den Cruijce vraagt of de CO2-uitstoot zal gedaald zijn voor onze regio.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, hoopt dat de inspanningen iets hebben opgeleverd en legt vervolgens 
uit dat het gaat over de monitoring van de acties zoals opgenomen in het betreffende actieplan. 
Ondertussen werden tevens 37 klimaatprojecten mede gefinancierd door de provincie. Er wordt een 
meting uitgevoerd om te weten wat deze projecten hebben opgeleverd in termen van CO2-winst en/of 
draagvlak voor andere klimaatgerichte maatregelen. Ze zegt dat ook dit verder zal bekeken worden in 
de raadscommissie.

De heer Dunon verwijst naar het actieplan ‘ondersteunende meet- en tekenopdrachten’ op blz. 118 en 
119 en stelt een sterke daling vast van het aantal tekenopdrachten. In 2016 werd nog 36.600 euro 
begroot. Hij wenst hier meer toelichting over.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat een planning werd opgemaakt voor alle projecten 
waarvoor tekenwerk noodzakelijk is. Deze projecten werden gebudgetteerd voor de rest van de 
legislatuur.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vult aan dat in 2016 een bijkomende opdracht werd uitbesteed 
aangezien een medewerker van de tekenkamer op pensioen ging. Deze opdracht handelde over een 
aantal opmetingen in de verschillende provinciale domeinen.

De heer Dunon heeft een vraag met betrekking tot het actieplan ‘dierenwelzijn bevorderen’ op blz. 
113. Hij deelt mee dat in 2016 21.980 euro werd begroot maar niets werd uitgekeerd. Hij vraagt of in 
2017 wel initiatieven zullen genomen worden.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de brieven reeds werden klaargemaakt om naar de 
erkende dierenasielen en vogelopvangcentra te sturen. Zij kunnen in 2017 aanspraak maken op een 
aanmoedigingspremie van de provincie. Ze legt vervolgens uit dat na de goedkeuring van het 
aangepast reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de werking van erkende 
dierenasielen van Vlaams-Brabant, de dierenasielen wel degelijk nog een aanmoedigingspremie 
hebben ontvangen. Het is dus zeker de bedoeling dit in 2017 opnieuw te doen.

De heer Dunon vraagt of de dierenasielen uiteindelijk de aanmoedigingspremie hebben aangevraagd 
gezien de erg korte inschrijvingstermijn.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat alle erkende dierenasielen en vogelopvangcentra een 
aanvraag hebben ingediend en dat ze bijgevolg elk min 1.000 euro hebben ontvangen.

Beleidsdomein Kenniseconomie

De heer Fonteyne stelt dat de formulering ‘Er werd in 2017 een oproep ‘omgevingskwaliteit’, ‘Leader’ 
en ‘Platteland plus’ gelanceerd’ op blz. 121 van het budgetboek, grammaticaal niet correct is. Hier 
wordt immers in de verleden tijd gesproken. Ook de beleidsindicator op blz. 122 is in die zin niet 
correct genoteerd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit zal aangepast worden.

De heer Fonteyne heeft een vraag met betrekking tot de promotie van streekproducten op blz. 132. Hij 
zegt dat de gemeenten reclame kunnen maken als FairTradeGemeente. Hij vraagt of er niets 
gelijkaardigs zou kunnen uitgewerkt worden voor het promoten van eigen streekproducten.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat 60 van de 65 gemeenten de titel ‘straffe 
streekgemeente’ dragen. De streekproducten worden nu reeds gepromoot in de vitrinekastjes in de 
betreffende gemeentehuizen. Daarnaast worden deze producten eveneens aangeprezen in de 
plaatselijke bladen. Ze merkt op dat op blz. 132 van het budgetboek de streekwinkel van Grimbergen 
nog vermeld staat. Ze zegt dat deze streekwinkel ondertussen gestopt is met de werkzaamheden.

De heer Fonteyne zegt dat wat onderwijsflankerend beleid op blz. 136 betreft, reeds in het verleden 
acties werden ondernomen om scholen en de arbeidswereld samen te brengen. Zo werd het voor de 
scholen wat makkelijker om geschikte stageplaatsen te vinden. Hij wenst te weten wat er in deze 
context voor 2017 in de pipeline zit.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat hiervoor ook in 2017 de nodige inspanningen zullen 
worden geleverd. De samenwerking met VLAJO maakt hier bijvoorbeeld deel van uit. VLAJO zal 
fungeren als brug tussen de provincie, de onderneming en het onderwijs om zoveel mogelijk jongeren 
de weg naar het ondernemerschap te tonen.

De heer Dunon heeft een vraag met betrekking tot het gebiedsgericht streekbeleid op blz. 129. Hij 
merkt op dat het bedrag met 500.000 euro daalde ten opzichte van 2016 maar dat de RESOC’s er wel 
nog in vermeld worden.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de RESOC’s sinds 1 augustus 2016 niet meer 
bestaan, maar dat de provincie in de plaats hiervan het ESF ondersteunt. Het ESF investeert samen 
met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.

De heer Dunon vraagt om de toelichting in het budgetboek in deze context aan te passen en de 
RESOC’s in de tekst te schrappen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst wat meer toelichting over het kwalitatief onderwijs PSBO 
De Sterretjes op blz. 137. Ze vraagt of de lonen van het personeel bij de exploitatiekosten werden 
gerekend. Ze stelt vast dat de uitgaven van de lonen lager liggen dan de inkomsten. Ze vraagt welke 
andere inkomsten hierin dan vervat zitten. Ze merkt op dat bij de andere provinciale scholen de 
uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat de lonen van het personeel in dit geval subsidies zijn. 
De uitgaven voor het personeel werden bij de Sterretjes niet weergegeven in dit overzicht.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt ter verduidelijking of de personeelskosten onder 
exploitatie staan.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat enkel het gesubsidieerd personeel hierin verrekend 
werd.

De heer Van den Cruijce vindt de vraag van mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede terecht en zegt 
dat iedereen die in het onderwijs staat normaal gezien een loonbrief krijgt van de Vlaamse 
Gemeenschap. De inrichtende macht krijgt volgens hem geen subsidies voor het personeel.
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Daarnaast heeft hij een vraag op blz. 140 met betrekking tot De Wijnpers. Hij stelt vast dat de 
exploitatie-uitgaven hoger zijn dan de exploitatie-inkomsten. Hij vraagt of er een structurele 
ondersteuning vanuit de provincie voor de provinciale scholen is voorzien.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat er binnen het provinciaal onderwijs enerzijds statutair 
personeel is dat wordt gesubsidieerd en dat er anderzijds ook ander personeel bestaat. De provincie 
ondersteunt de scholen door een deel van het personeel ten laste te nemen. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, vult aan dat dit bedrag ook de inkomsten uit verhuur van de 
gebouwen bevat.

De heer Dunon wenst wat meer toelichting rond het actieplan ‘innoveren via landbouwonderzoek en 
voorlichting’ op blz. 132. Hij vraagt in hoeverre de landbouwdienst bezig is met de problemen ter 
plekke. Hij verwijst hiervoor tevens naar de specifieke problematiek in de fruitsector waar ze o.a. met 
bacterievuur te kampen hebben.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat de investeringen in dit actieplan bedoeld zijn voor de  
herinrichting van Pamel en voor de installatie van de nieuwe koelcellen in het proefcentrum te Herent. 
Ze benadrukt dat de dienst landbouw geen invloed heeft op de algemene marktsituatie van de land- 
en tuinbouwproducten, maar dat de focus vooral op de testcentra ligt. Zo wordt bekeken hoe fruit het 
best kan bewaard blijven of hoe de bietenteelt het meest optimaal kan verlopen. Er wordt daarnaast 
aandacht geschonken aan een goed bodembeheer en het onderzoek naar nieuwe teelten. In alle 
beleidsplannen wordt tevens bekeken hoe de land- en tuinbouw efficiënt kan ondersteund worden. In 
dat kader wordt ook samengewerkt met de landbouwkamer die is samengesteld uit diverse disciplines 
en diverse belangenverdedigingsgroepen. Het klopt dat het voor het imago van de fruitsector 
belangrijk is om volledig bacterievuurvrij te zijn.
Ze stelt dat de provincie dan ook telkens de aandacht vestigt op de te volgen procedures bij 
bacterievuur. Indien er niet voldoende technische expertise in eigen huis is, wordt zelfs samengewerkt 
met de fruitsector in Sint-Truiden.

Beleidsdomein Mens

De heer Laeremans stelt vast dat bij het actieplan ‘Noord-Zuidbeleid’ op blz.145, 100.000 euro aan 
extra uitgaven wordt voorzien. Hij vraagt over welke investeringen dit gaat.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat het hier gaat om investeringen in het kader van het 
Congoproject. Zo zal een deel van het ziekenhuismateriaal en de lokalen worden gefinancierd.

De heer Dunon merkt op dat voor het actieplan ‘welzijn’ op blz. 142, 220.000 euro minder begroot 
werd, terwijl de welzijnsachterstand ten opzichte van de andere provincies nog niet werd weggewerkt. 
Volgens hem schort er iets aan de manier van aanpak.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de provincie Vlaams-Brabant heeft moeten bewijzen 
aan Vlaanderen dat er een welzijnsachterstand was ten opzichte van de andere provincies. De 
provincie heeft zich dan ook geëngageerd om over het hele grondgebied initiatiefnemers te zoeken. 
Ze legt uit dat er vanuit Vlaanderen een programmatie is voor dagopvang en kortverblijf voor senioren. 
De provincie mag 60 initiatieven opstarten. Ze deelt mee dat er in 2011 slechts 11 projecten werden 
gerealiseerd. Om hieraan tegemoet te komen werd een reglement opgemaakt om initiatiefnemers aan 
te sporen om dagopvang voor senioren te organiseren via een woonzorgcentra of via de thuiszorg. 
Sinds het reglement van kracht is, werden 45 initiatieven opgestart. Ze besluit dat de volledige 
achterstand nog niet weggewerkt werd, maar dat de provincie wel degelijk een grote inhaalbeweging 
heeft gedaan.

Beleidsdomein Vrije tijd

De heer Fonteyne heeft een bedenking bij de manier van formuleren van de beleidsindicator voor het 
actieplan ‘evenementen materiaal ondersteunen’ op blz. 153. Volgens hem werd een taalkundige fout 
gemaakt. De beleidsindicator werd immers in de verleden tijd geformuleerd. Daarnaast wenst hij te 
weten of de provincie de bibliotheken zal blijven ondersteunen tot op het ogenblik dat deze 
bevoegdheid wordt overgedragen naar Vlaanderen.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat er in 2017 nog middelen worden voorzien. Aangezien 
de provincie nadien niet meer bevoegd is, wordt er geen ondersteuning meer gepland.

De heer Fonteyne merkt op dat de ondersteuning voor toneelgezelschappen eveneens verdwijnt. Hij 
vindt dit jammer en vreest dat er een stuk eigenheid zal verdwijnen, wanneer de bevoegdheid naar 
een hoger niveau wordt gebracht.

De heer Dehaene, gedeputeerde, betreurt dat de provincie vanaf 2018 hiervoor niet meer bevoegd zal 
zijn. Hij licht toe dat de organisaties, die via het huidig reglement ondersteuning vragen, de komende 3 
jaar nog op een subsidie kunnen rekenen op basis van de uitslag van het tornooi. Hij hoopt dat 
Vlaanderen een gelijkaardig en laagdrempelig initiatief op poten zal zetten.

De heer Smout stelt vast dat bij de beleidsindicator voor het actieplan ‘Kessel-Lo, waar kinderen zich 
uitleven’ op blz. 158 nog melding wordt gemaakt van de bezoekersteller aan de ingang van het 
provinciedomein. Hij dacht dat de tellers niet meer voorzien waren.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat het project voor de installatie van de bezoekerstellers 
niet zal worden uitgevoerd. Hij zegt dat deze regel bijgevolg geschrapt mag worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat in het verslag van het Rekenhof wordt meegedeeld 
dat er geen duidelijk beeld wordt gegeven van de werkelijk te verwachten uitgaven en ontvangsten. Ze 
vraagt in hoeverre deze opmerking eveneens geldt voor de investeringen voor de provinciedomeinen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de budgetten van de provinciedomeinen 
systematisch in de verschillende fases worden meegenomen tot aan de realisatie. Op het ogenblik 
van uitvoering, worden de uitgaven ook geboekt.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede informeert of de 3 miljoen euro aan investeringen voor het 
provinciedomein te Diest, op blz. 157, enkel nieuwe investeringen omvat of ook middelen van 
projecten die reeds voorzien waren, maar nog niet konden worden uitgevoerd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, beaamt dat het niet makkelijk is om de evolutie te volgen, maar 
licht toe dat die 3 miljoen euro ook bedragen bevat afkomstig van 2016.

De heer van den Cruijce vindt dat de beleidsindicatoren voor de provinciedomeinen niet specifiek 
genoeg omschreven zijn. Hij had graag de bezoekersaantallen van alle Vlaamse provinciedomeinen 
gezien, om dan de bezoekersaantallen van de Vlaams-Brabantse domeinen hiermee te vergelijken. 
Op die manier kan aangetoond worden of de investeringen, die in de domeinen gedaan werden, ook 
daadwerkelijk lonen en of de weersomstandigheden minder rechtstreekse invloed hebben op het 
resultaat van de beleidsindicator.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, vindt de opmerking terecht en zegt dat zal bekeken worden of en 
hoe dit verwerkt kan worden in de komende jaren. Hij deelt mee dat onze provinciedomeinen jaarlijks 
ongeveer 500.000 bezoekers over de vloer krijgen.

De heer Dunon stelt vast dat het actieplan ‘investeren in vrije tijd’ op blz. 152 als nieuw actieplan werd 
opgenomen in het budget. Dit terwijl er in de omschrijving wordt verwezen naar het Gordelfestival. Hij 
merkt bovendien op dat in 2019 geen middelen meer werden voorzien voor dit actieplan.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat voor het Gordelfestival een vast bedrag ter 
beschikking wordt gesteld. Onder deze noemer vallen tevens de activiteiten ter promotie van de 
provinciedomeinen. Hij verwijst hiervoor naar ‘Putteke Winter’. Wat de weergave in het meerjarenplan 
betreft, dient er op blz.33 eveneens een kruisje te staan in de kolom van 2019.

De heer Fonteyne deelt mee dat het provinciedomein van Huizingen in 2017 wenst te kweken met 
Christa, een Brabants trekpaard. Hij las in de krant dat de zwangerschap zelfs te volgen zal zijn via de 
sociale media. Hij vraagt of hiervoor reeds budget werd voorzien.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat er een ‘veulenpremie’ is voorzien.
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De heer Laeremans stelt vast dat het actieplan ‘investeren in vrije tijd’ ook vorig jaar reeds werd 
vermeld. Hij merkt echter een sterke afname omdat er in 2016 nog 210.000 euro voor exploitatie en 
221.000 euro voor investeringen voorzien waren. Hij vraagt een verklaring voor deze daling.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat de activiteiten rond ‘Putteke winter’ jaarlijks worden 
herhaald. Zo ook het Gordelfestival. De reden van de sterke daling zal worden toegevoegd aan het 
verslag.

n.v.d.r.

Er zijn geen investeringskredieten in 2017. In 2016 werden de investeringskredieten voorzien voor de 
restauratie van het kasteel in Huizingen. Bij de tweede budgetwijziging 2016 werden deze 
investeringsbudgetten verschoven naar de entiteit Huizingen, zodat alle kredieten onder 1 centrale 
subactie zitten. Dit is gemakkelijker voor opvolging budgetten en facturatie. Mogelijk 
geplande/voorziene investeringen binnen de betrokken domeinen worden nu per entiteit voorzien en 
niet meer via de entiteit vrije tijd. Vandaar dat de investeringskredieten voor de entiteit vrije tijd 
gedaald zijn.
Voor de entiteit recreatie werd deze beweging eveneens uitgevoerd. De kredieten voor de aanleg van 
een kampeerautoterrein op het provinciedomein Kessel-Lo en de omvorming van het zonneterras naar 
een natte zone op het provinciedomein Halve Maan Diest werden initieel voorzien op de entiteit 
recreatie, maar werden verschoven naar de entiteiten zelf.
De exploitatiekredieten voor 2017 werden geraamd in functie van de verwachte noden.

De heer Laeremans wenst een stand van zaken rond de renovatie van het Wijnpersgebouw.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de werken op schema zitten. Zo ook budgettair. 
Vermoedelijk wordt het Wijnpersgebouw afgewerkt in de loop van 2017. De bedragen die hiervoor 
voorzien zijn, zijn terug te vinden onder ‘cultuur.’

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede leest op blz. 155 bij het actieplan ‘voorbereiden en uitvoeren 
recreatiebeleid’ dat een stallencomplex zal worden uitgebreid. Ze wenst te weten in welk provincie-
domein dit zal uitgevoerd worden.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het gaat om een herbestemming in het provincie- 
domein te Huizingen. Hij legt uit dat dit kadert in een recreatieve en educatieve erfgoedwerking van 
het domein. Het voorstel is het herbouwen en herbestemmen van het centrale stallencomplex. In dit 
kader werd 1.400.000 euro opnieuw toegevoegd aan de portefeuille van het domein te Huizingen. 
Deze middelen konden gerecupereerd worden, omdat de rotstuin tegen een lagere kostprijs kon 
gerealiseerd worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft de indruk dat dit bedrag voor de verschillende domeinen 
kan benut worden. Ze vindt de informatie misleidend en zegt dat dit bedrag beter onder het provincie- 
domein van Huizingen was ingeschreven. Bovendien wordt in het betreffende actieplan geen melding 
gemaakt van het stallencomplex, terwijl dit in de beleidsindicator wel het geval is. Ze vindt dit erg 
verwarrend.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de uitwerking van het concept bij recreatie hoort, de 
uitvoering zelf behoort bij Huizingen.

De heer Fonteyne verwijst naar blz. 173 ‘impulsbeleid ondersteuning jong artistiek talent’. Hij deelt 
mee dat ook dit vanaf 2018 geen provinciale bevoegdheid meer zal zijn en vraagt in dit kader of 
tijdens de overgangsperiode alsnog ondersteuning wordt voorzien.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat er vanaf 2018 geen impulsbeleid zal worden gevoerd. 
De afrekening van bepaalde projecten kan echter nog doorlopen. Ze stelt dat het bovendien nog niet 
duidelijk is naar welk niveau deze bevoegdheid zal verschuiven. In de loop van 2017 moet hier 
duidelijkheid rond komen.

De heer Van den Cruijce heeft een vraag met betrekking tot het actieplan ‘Vlaams karakter’ op blz. 
162. Hij vermoedt dat een groot deel van de uitgaven besteed wordt aan de subsidie voor de Vlaamse 
Rand. Hij verwijst naar de beleidsindicator, waar wordt gesproken over samenwerkingsverbanden met 
minstens 5 lokale besturen en andere organisaties en wenst te weten wie deze lokale partners zijn.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het gaat om partners zoals lokale besturen, 
sportclubs die taalstimulering voorzien, culturele centra, bibliotheken, vzw De Rand, enz. Het 
reglement dat hierrond werd goedgekeurd, staat open voor alle organisaties.

De heer Van den Cruijce vraagt of het vermelde bedrag samengesteld is uit de subsidies voor vzw De 
Rand en de uitgaven voor de affichecampagnes in samenwerking met De Lijn.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat dit bedrag, bovenop de subsidie voor vzw De Rand, 
ook de kosten omvat voor de campagne ‘Nederlands tweede taal’. Deze campagne werd opgezet in 
samenwerking met vzw De Rand en de scholen die deze opleiding voorzien.

De voorzitter schorst de vergadering om 16.20 uur voor 10 min.

ii. Het doelstellingenbudget (B1) 177

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. De financiële toestand 181

Mevrouw Loozen vraagt, in het kader van de besteding van de beschikbare financiële middelen, een 
overzicht, vanaf het begin van deze legislatuur tot op heden en per lid van de deputatie, van de kosten 
die verbonden zijn aan de werking van de kabinetten en eveneens een overzicht per gedeputeerde 
van de ingediende onkostennota’s en een overzicht van eventuele andere uitgaven.
In het kader van de bespreking van het budget, merkt ze op dat voor een aantal belangrijke projecten 
in de loop van de tijd, substantiële besparingen werden gedaan. Ze wil zich ervan vergewissen in 
welke mate deze kosten en uitgaven geëvolueerd zijn.

n.v.d.r.

De gevraagde informatie werd bezorgd aan het betrokken raadslid.

iv. Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B6) 185

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat voor verschillende opdrachten de procedure nog 
niet gekend is. Ze vraagt waarom deze dan nu reeds opgenomen worden in het budget. Een 
nominatieve opdracht is immers uitvoerbaar door de deputatie.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat in de raadscommissie werd toegelicht dat een 
opdracht niet nominatief kan vastgesteld worden, indien de procedure niet gekend is. Deze 
opdrachten komen bijgevolg terug als een gewoon dossier.
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of dit zal terugkomen als een gewoon raadsdossier of 
via een budgetwijziging aan de raadsleden zal worden voorgelegd.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat beide pistes kunnen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wijst op het feit dat de provincieraadsleden geen zicht hebben 
op de gunningscriteria van de onderhandelingsprocedure die wordt uitgeschreven. Ze heeft het gevoel 
dat de provincieraad een aantal dingen niet mag weten.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat het niet de bedoeling is om iets te verdoezelen. Hij 
zegt de stand van zaken te zullen toelichten tijdens de betreffende raadscommissie.

v. Lijst met nominatieve daden van beschikking (B7) 191

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

vi. Lijst met nominatief toe te kennen subsidies (B8) 195

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat er een subsidie wordt gegeven aan de ‘Watering 
Acht Beken’ voor het proefproject rond het afschaffen van de wateringbelasting. Ze verwijst hiervoor 
naar blz. 198 van het budgetboek. Ze vraagt hier meer toelichting rond.
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat aan de Wateringen een optie werd aangeboden om 
hun belastingsysteem over te nemen, zodanig dat de Wateringen een aantal kosten niet zelf moeten 
doen. Enkel de ‘Watering Acht Beken’ is ingegaan op dit voorstel.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt waaruit het bedrag van 30.000 euro is samengesteld.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit bedrag werd bepaald op basis van het bedrag dat 
de betreffende Watering inde van de aangelanden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede ziet op blz. 198 en 199 twee maal een nominatieve subsidie 
voor vzw Dialoog voor respectievelijk 82.424 euro en 10.303 euro. Ze vraagt waarom dit niet aan één 
actieplan werd toegekend.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, zegt dat het eerste deel van de subsidie bestemd is voor advies aan 
particulieren. Het tweede deel van de subsidie is voorzien voor de realisatie van voorbeeldprojecten. 
Aangezien de grotere voorbeeldprojecten een nieuw initiatief zijn, werd deze subsidie voor de 
duidelijkheid opgesplitst.

Mevrouw Van Laere heeft een vraag met betrekking tot de subsidie aan ‘de Doode Bemde’ onderaan 
blz. 199. Ze vraagt of er geen voorwaarden gekoppeld kunnen worden aan het verkrijgen van deze 
subsidie. Er zijn immers problemen met de toegankelijkheid van de Doode Bemde. Een toegang wordt 
belemmerd door een grote boom die dwars over het pad ligt. De andere toegang zit steeds onder de 
modder. Ze vindt het niet meer dan logisch dat de subsidie pas verkregen wordt, als er ook werk wordt 
gemaakt van de toegankelijkheid van het natuurgebied.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, neemt de opmerking mee en zegt de dialoog hierover aan te gaan 
met betrokken partners.

Mevrouw Van Laere heeft vervolgens een vraag over de subsidie aan Pajopower voor een bedrag van 
170.000 euro, eveneens terug te vinden op blz. 198. Ze vraagt of het hier gaat om loonsubsidies.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat deze subsidie een medefinanciering betreft die vanuit 
Pajopower over drie andere bijkomende organisaties zal worden verdeeld. Het is de bedoeling om 
vanuit Pajopower provinciebrede groepsaankopen te doen, waarbij het accent zal liggen op het 
samenbrengen van het lokaal aanbod en de lokale vraag. In tweede instantie zal hieraan een energie-
renovatiebegeleiding worden gekoppeld. Ten derde is het de bedoeling om op lange termijn naar 
modellen te evolueren van energiecoöperatieven. De kosten die hieraan verbonden zijn gaan over 
loonkosten die vanuit de provincie zullen gesubsidieerd worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat de vzw Natuurpunt regelmatig terugkomt in de 
lijst met nominatief toe te kennen subsidies. Ze vraagt of het mogelijk is een gebundeld overzicht te 
geven van de subsidies aan Natuurpunt.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat Natuurpunt onderverdeeld is in suborganisaties. Vandaar 
dat deze entiteit verscheidene keren terugkomt. Ze zegt hieraan tegemoet te zullen komen in een 
volgende raadscommissie.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt meer toelichting rond het project ‘landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’, dat in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen zal worden 
uitgevoerd.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat dit een initiatief is van de provinciegouverneur van 
Oost-Vlaanderen. Er werd een uitnodiging geformuleerd om samen te werken op dit grensgebied met 
het Regionaal Landschap. Ze zegt dat ook onze provinciegouverneur hierin betrokken is. De provincie 
draagt in dit project 7.500 euro bij voor landschapsontwikkeling.

De heer De Witte, provinciegouverneur, vult aan dat het hier gaat om een strategisch project dat 
gesubsidieerd wordt door Vlaanderen. In elk ander strategisch project wordt een medefinanciering 
gevraagd van andere overheden. Zo ook in dit geval.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of er zicht is op de duur van het project.
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De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat strategische projecten 3 jaar duren. Soms 
worden ze eenmalig verlengd met nog eens 3 jaar.

De heer Dunon merkt op dat de Bosgroepen niet meer werden opgenomen in de lijst met de 
nominatief toe te kennen subsidies. Aangezien de provincie de inhoudelijke werking van deze vzw’s 
zal overnemen, wenst hij te weten hoe de provincie de boseigenaars concreet zal bereiken.
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat, in tegenstelling tot het overleg met de Regionale 
Landschappen, het overleg met de Bosgroepen minder gunstig is verlopen. De bosgroepen waren 
vragende partij om hun eigen personeel te laten inkantelen in de provincie. Finaal werden geen 
kandidaturen ingediend. Er werd bijgevolg een uitnodiging geformuleerd om vanuit elke Bosgroep 
twee medewerkers te detacheren om gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, die 
inhoud zou geven aan de taakstelling van de Bosmedewerkers. 
Ze stelt dat twee Bosgroepen een positief antwoord formuleerden en twee Bosgroepen een negatief. 
Na beraad in deputatie over het vervolgtraject, zal hierover gecommuniceerd worden in de betreffende 
raadscommissie.

De heer Dunon vraagt of de deputatie zeker is dat de boseigenaars hun medewerking zullen verlenen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, reageert dat de Bosgroepen niet voor een voldongen feit werden 
gesteld. De Bosgroepen hebben immers zelf verzocht om hun personeel in te kantelen. Ze legt uit dat 
de middelen die oorspronkelijk door de provincie ter beschikking werden gesteld van de Bosgroepen 
om personeel tewerk te stellen, nu zelf zullen gebruikt worden. Ze benadrukt dat het de bedoeling is 
werk te maken van nog meer bosareaal in de provincie.

De heer Dunon vraagt of er zal gewerkt worden zoals de stad Antwerpen met de Bosgroep 
Noorderkempen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat er geen concept werd overgenomen.

Mevrouw Dewolfs heeft nog een vraag over de loonkost van de stafmedewerker die werd 
aangeworven in het kader van het Vlaamse beleid inzake uitbreidingstewerkstelling om de 
samenwerking tussen de provincie en de Regionale Landschappen te versterken (blz. 199). Ze vindt 
het vreemd dat de loonkost voor een stafmedewerker, voor een bedrag van 45.267 euro, lager ligt dan 
de loonkost van een gewone medewerker bij het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, 
voor een bedrag van 50.226 euro, die wordt aangestuurd door een projectcoördinator. Ze vraagt wat 
de totale loonkost is van de stafmedewerker, waarvan de provincie een gedeelte ten laste neemt (blz. 
201).

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de Regionale Landschappen een coördinator vrijstelden 
die de samenwerkingsovereenkomst beheerde. Deze coördinator werd gedetacheerd vanuit het 
Regionaal Landschap ‘Groene Corridor’ naar de provinciale administratie. Ze legt uit dat deze 
coördinator echter stopte in augustus. Aangezien er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in de 
maak is, werd ervoor geopteerd deze coördinator momenteel niet te vervangen. De vrijgekomen 
middelen werden bijgevolg herbestemd voor het communicatieluik in het kader van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Landschappen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, vult aan dat de projectcoördinator een vaste medewerker was 
van de dienst ruimtelijke ordening. Deze medewerker werd vrijgesteld om het project te leiden 
gedurende de komende 3 jaar. Vanuit het Regionaal Landschap komt er eveneens een medewerker. 
De verklaring van het verschil tussen de twee bedragen zal worden overgemaakt.

n.v.d.r.

De stafmedewerker regionale landschappen is een functie die gedeeltelijk gefinancierd wordt vanuit 
Vlaanderen en gedeeltelijk vanuit de provincie.
De raming van de totale bruto-loonkost was voor 2016 gelijk aan 76.800 euro.
Het aandeel voor de provincie hierin, a rato van 45.267 euro, is voor loon- en werkingskosten.
In de loonkost van de projectmedewerker bij het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, 
zijn eveneens de werkgeversbijdragen inbegrepen.
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Mevrouw Dewolfs stelt vast dat op blz. 203 VOKA Leuven en VOKA Halle-Vilvoorde apart werden 
genoteerd. Ze deelt mee dat deze entiteiten gefusioneerd zijn.

De heer Florquin, gedeputeerde, beaamt dit.

b. De financiële nota 211

i. Het exploitatiebudget (B2) 213

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ii. Het investeringsbudget 217

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

1. Investeringsenveloppen (B3) 219

De heer Dunon heeft gelezen dat de provincie een aantal garages in Leuven heeft verkocht. Hij vraagt 
of de deputatie weet waarom slechts de helft van de garages werd verkocht, aangezien garages in 
Leuven best gegeerd zijn.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de garages openbaar verkocht werden. Op het 
ogenblik van de verkoop was er onvoldoende interesse. De resterende garages zullen bijgevolg in het 
voorjaar van 2017 opnieuw worden aangeboden.

De heer Dunon vraagt of dezelfde schattingsbedragen zullen gebruikt worden bij de verkoop van de 
garages.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit. Ze zegt dat de schatting van de garages hetzelfde 
blijft.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt meer toelichting rond de uitgaven en de ontvangsten 
die vermeld worden in het rapport B3 – overig beleid op blz. 239 en 240.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat die 411.000 euro aan de ontvangstenzijde, zowel de 
verkoop van de garages omvat die in het voorjaar van 2017 opnieuw zullen worden aangeboden als 
de verkoop van de grond onder het zwembad van Landen.

De heer Dekeyser  bevestigt dat de stad Landen in het verleden niet geïnteresseerd was om de grond 
van hun stedelijk zwembad te kopen. Ondertussen wensen ze wel in te gaan op de verkoop van deze 
grond.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vult aan dat de investeringen in materiële vaste activa op blz. 239, 
voor een bedrag van 470.000 euro, investeringswerken omvatten aan de zonnewering en het terras 
van het provinciehuis. De roerende investeringen, voor een bedrag van 1.409.315 hebben dan weer 
betrekking op informatica. Ze legt verder uit dat onder de immateriële vaste activa licenties worden 
verrekend.

2. Transactiekredieten (B4) 241

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. Het liquiditeitenbudget (B5) 245

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

c. Toelichting 249

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

i. Toelichting bij het exploitatiebudget 251
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 253

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 257

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ii. Toelichting bij het investeringsbudget 261

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 263

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Evolutie van het investeringsbudget (TB4) 269

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 273

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iv. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (TB6) 277

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat het verslag van het Rekenhof na de bespreking in 
de raadscommissie werd toegevoegd aan het dossier. Ze vraagt of het mogelijk is de raadsleden te 
informeren, wanneer er documenten worden toegevoegd op de deelsite.

De voorzitter stelt voor dat, indien er nog bijkomende documenten gepubliceerd worden op de 
deelsite, na de bespreking van het betreffende voorstel in de raadscommissie, de raadsleden hierover 
worden geïnformeerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 150 ter stemming over het geheel voor.
Voorstel nr. 150 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 21 tegenstemmen 
en 6 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 159.
Samenwerkingsovereenkomst provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven in verband met 
kampeerautoterrein provinciedomein Kessel-Lo. 
Dit voorstel werd op 22 november 2016 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen en werd verdaagd tijdens de provincieraad van 6 december 
2016.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat de provincie Vlaams-Brabant momenteel drie vergunde 
kampeerautoterreinen telt. De bezettingsgraad op deze kampeerautoterreinen en de vraag naar extra 
plaatsen wijzen op een tekort.

Hij stelt dat, rekening houdend met de vraag van de stad Leuven en gezien het stijgend gebruik van 
kampeerautoterreinen, de directie vrije tijd en het provinciedomein Kessel-Lo voorstellen om de vraag 
van de stad Leuven voor de aanleg van een kampeerautoterrein op het provinciedomein Kessel-Lo 
positief te beantwoorden.

De stad Leuven engageert zich hierbij voor een financiële bijdrage voor de aanleg van het 
kampeerautoterrein voor een bedrag van 120.000 euro.
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Hij zegt dat tijdens de bespreking van dit raadsvoorstel in de provincieraad van 6 december 2016, 
werd gevraagd bijkomende informatie te verschaffen over:

- de raming;
- de kosten van de uitbating;
- de vermoedelijke timing van de uitvoering.
 
1. Raming kostprijs inrichting kampeerautoterrein (2 maal 4 kampeerplaatsen)

Hij licht toe dat de totale raming voor het project herinrichting parking en inrichting 
kampeerautoterrein ter hoogte van de Eénmeilaan 470.000 euro incl. btw bedraagt.
De kostprijs voor de aanleg van een autokampeerterrein met 8 plaatsen wordt op ongeveer 
220.000 euro inclusief btw geraamd. Dit komt ongeveer overeen met de eerder vermelde 180.000 
euro excl. btw. De stad Leuven neemt hiervan 120.000 euro voor zijn rekening. De inbreng van de 
provincie voor het autokampeerterrein bedraagt bijgevolg 100.000 euro.

2. Bepalingen rechten/plichten – uitbating

Verder deelt hij mee dat de verbintenissen die de provincie op zich neemt in verband met de 
dienstverlening en faciliteiten werden opgenomen in artikel 3 van de overeenkomst:

“De provincie garandeert de volgende dienstverlening voor de duur van het contract:

1°het onthaal van de gebruikers door middel van een volledig automatisch toegangssysteem. Dit 
omvat een poort die geopend kan worden door middel van een code. Bij reservatie verkrijgen de 
gebruikers een code, zodat zij het terrein ook kunnen betreden voor en na de openingsuren van 
het domein
2° het onderhoud van het terrein en alle faciliteiten
3° de inning van de ontvangsten; (artikel 5 bepaalt dat het tarief voor één overnachting 15 euro 
per kampeerwagen is)
4° het voeren van publiciteit/communicatieacties voor deze dienstverlening
5° het in stand houden van het aangelegde kampeerautoterrein

Hij benadrukt dat de verbintenissen die de stad Leuven op zich neemt werden opgenomen in 
artikel 4 van de overeenkomst:

“De stad:
- subsidieert de aanleg van het kampeerautoterrein met een financiële bijdrage aan de 

provincie van 120.000 euro alles inbegrepen
- neemt dit logiesaanbod op in haar nationale en internationale communicatiekanalen

Hij stelt dat in artikel 8 nog overige bepalingen werden opgenomen voor een goede werking 
tijdens de looptijd:

“Structurele investeringen in de infrastructuur van het kampeerautoterrein, die voor een goede 
werking en uitbating noodzakelijk blijken tijdens de looptijd van de overeenkomst en die verder 
gaan dan het dagelijks onderhoud en beheer, worden tussen beide partijen besproken op het vlak 
van ontwerp, uitvoering en gezamenlijke financiering.”

3. Timing van de werken: 2017/2018

Wat de timing van de werken betreft, legt hij uit dat de aanbesteding in juni 2017 zal gebeuren. De 
uitvoering zal vermoedelijk eind 2017 starten. De officiële opening is voorzien in april 2018.

De heer Smout vindt het jammer dat deze toelichting nu pas komt. Hij stelt vast dat de provincie meer 
verbintenissen aangaat dan de stad Leuven, terwijl de aanleg van dit kampeerautoterrein op hun 
vraag wordt opgestart. Daarnaast merkt hij op dat de potentiële opbrengst maximaal 120 euro per dag 
bedraagt. Hij zegt dat de input van de provincie op vlak van dienstverlening en faciliteiten bijgevolg 
groter is dan de opbrengst en begrijpt niet waarom de provincie dan ook ingaat op het voorstel van de 
stad Leuven.
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Volgens hem zijn er bovendien een aantal zaken niet duidelijk in de samenwerkingsovereenkomst. Zo 
staat in art. 6 te lezen dat de overeenkomst in werking treedt op 1 december 2016. Deze datum is 
reeds voorbij. Daarnaast wordt vermeld dat de overeenkomst tien jaar na de start van de effectieve 
ingebruikname van het kampeerautoterrein eindigt.
Hieraan voegt men toe dat de overeenkomst eindigt, indien geen vergunning verkregen wordt. Hij 
vraagt wat hiermee bedoeld wordt. Hij wil weten of het al dan niet verkrijgen van deze vergunning een 
opschortende voorwaarde is voor deze samenwerkingsovereenkomst.

Hij verwijst ook naar artikel 8 waarin gesproken wordt over de gezamenlijke financiering die zal 
worden aangegaan, wanneer structurele aanpassingen noodzakelijk blijken. Hij vraagt welke 
verdeelsleutel zal toegepast worden en wie welke kosten zal dragen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat dit het tweede kampeerautoterrein is dat in Vlaams-
Brabant wordt gerealiseerd. Het kampeerautoterrein van Leuven zal dubbel zoveel capaciteit hebben 
als het kampeerautoterrein in Diest. Hij zegt dat alle domeinen ook niet even winstgevend zijn, maar 
benadrukt dat de provincie haar sociale functie moet blijven ondersteunen. Hij stelt dat er in Diest 150 
overnachtingen per jaar zijn. In Leuven zullen bijgevolg jaarlijks 300 overnachtingen mogelijk zijn. Hij 
zegt te weten dat een kampeerauto gemiddeld 2 nachten op dezelfde plaats blijft. Hij besluit dat, 
indien er jaarlijks 300 kampeerauto’s elk 2 nachten op het provinciaal domein verblijven, dit resulteert 
in een opbrengst van ongeveer 10.000 euro. Op een periode van 10 jaar is de investering van de 
provincie dan ook terugverdiend.

De heer Smout zegt dat het tarief 15 euro per kampeerauto bedraagt. Hij vindt dat ook de variabele 
kosten in rekening dienen te worden gebracht.

De voorzitter legt voorstel nr. 159 ter stemming voor.
Voorstel nr. 159 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, 5 tegenstemmen 
en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Smout verantwoordt zijn onthouding en zegt geen antwoord te hebben gekregen op de vraag 
of het al dan niet verkrijgen van de vergunning een opschortende voorwaarde is om de 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat hiervoor de erkenning van Toerisme Vlaanderen 
nodig is. Zij hebben hier een erkenningskader voor. Ze stelt dat de normen gekend zijn en dat er zal 
gezorgd worden dat het kampeerautoterrein hieraan voldoet.

De voorzitter deelt mee dat de volgende vergadering van de provincieraad zal plaatsvinden op 7 
februari 2017. Hij wenst iedereen een prettig eindejaar en sluit de vergadering om 17.30 uur.


