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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 7 februari 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw An Hermans, mevrouw Mia Van der Elst, mevrouw Annita Vandebroeck, de heer Luc Robijns, 
de heer Johan De Haes, de heer François Van Hoobrouck D’Aspre en de heer Philippe Thierry; 
provincieraadsleden.

Afwezigen
/

In Memoriam Cyrille Van Mellaert

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat оp 17 januari 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van mevrouw Sarah Sneyers van 9 januari 2017 inzake fietspadensubsidies.

Op 3 februari 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 15 januari 2017 in verband met het masterplan in opvolging van het PRUP Asse.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen met nrs. 1 t.e.m. 6, de kennisgeving nr. 7, de voorstellen met nrs. 
8 t.e.m. 20 en de voorstellen met nrs. 22 t.e.m. 24 bij hem werden ingediend.

Op 25 januari 2017 diende de heer Jan Laeremans motie nr. 21 in met betrekking tot de toenemende 
verzadiging van de Ring rond Brussel.

Conform artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, dient de provincieraad zich 
uit te spreken over de ontvankelijkheid van de motie nr. 21.

De heer Dehaene, gedeputeerde, stelt vast dat de ingediende motie strijdig is met artikel 62 van het 
huishoudelijk reglement van de provincieraad. Een motie is immers een verzoek gericht tot de 
provincieraad om in een aangelegenheid die niet (rechtstreeks) door de wet of door de hogere 
overheid aan de provincie wordt opgedragen maar die de provincie aanbelangt, een standpunt in te 
nemen. Hij legt uit dat in de tekst wordt verwezen naar de milieuvergunning. Hij stelt dat de provincie 
hierin betrokken is en dat de aanvraagprocedure loopt. Bijgevolg is het niet gepast om hierover reeds 
uitspraken te doen. Er wordt dan ook voorgesteld om deze motie niet te behandelen.

De heer Laeremans antwoordt dat het verlenen van een milieuvergunning de exclusieve bevoegdheid 
is van de deputatie. De provincieraad is in die zin niet betrokken bij de milieuvergunning. Hij betwist 
het argument waarmee de motie onontvankelijk wordt verklaard. Volgens hem kan de provincieraad 
hierover stemmen. Indien gewenst, kan de deputatie de zaal verlaten indien zij hierover nu geen 
standpunt wenst in te nemen. Hij vindt dat de provincieraad niet het recht kan ontnomen worden zich 
hierover uit te spreken.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door 
de provincieraad. Hierin staat duidelijk vermeld dat taken die werden toebedeeld aan de provincie, niet 
kunnen behandeld worden in een motie.

De voorzitter gaat over tot de hoofdelijke stemming over de ontvankelijkheid van motie nr. 21
Motie nr. 21 wordt bij hoofdelijke stemming onontvankelijk verklaard met 41 tegenstemmen, en 24 
stemmen voor, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 6 en 13 december 
2017 beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van 
het provinciedecreet.

De heer Smout heeft een aantal opmerkingen bij het verslag van de provincieraad van 6 december 
2016 met betrekking tot zijn interpellatie nr. 165. Hij had graag de volledige discussie, met betrekking 
tot het dragen van boerkini’s, in het verslag gezien.

De voorzitter stelt voor het analytisch verslag van de interpellatie nr. 165 als bijlage toe te voegen aan 
de notulen van 6 december 2016.

De heer Smout gaat hiermee akkoord.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mondelinge vraag van de heer Jan Laeremans van 4 februari 2017 met betrekking tot een 
incident in Halle;

De heer Laeremans zegt dat eind december een incident in Halle heeft plaatsgevonden, waarbij 
twee ambulanciers uit Tubeke niet in staat bleken om een slachtoffer in het Nederlands aan te 
spreken. (zie o.a. HLN van 31/12/16).

Hij zegt te willen aannemen dat alle andere ambulances op dat moment bezig waren, zodat men 
op de diensten van Tubeke een beroep moest doen in Halle. Hij vraagt zich echter af waarom 
Tubeke geen personeel kan meesturen dat tenminste een basiskennis Nederlands heeft. In het 
betreffende artikel wordt immers beweerd dat de hulpdiensten van Tubeke regelmatig naar 
Vlaams-Brabant moeten voor interventies.

Hij vindt het hemeltergend dat de diensten in Tubeke beweren dat ze al 10 jaar vragende partij 
zijn voor een basisopleiding Nederlands. 

In deze context stelt hij de volgende vragen:

- Klopt het dat Tubeke vragende partij is voor een dergelijke opleiding?
- Zo ja, wie moet hiervoor zorgen en waarom werd deze opleiding dan nooit aangeboden?
- Werd dit incident ook besproken op provinciaal niveau en wat is het resultaat daarvan?

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat de vraag van de heer Laeremans handelt 
over de bevoegdheid van volksgezondheid en, voor het functioneren van de brandweer, ook over 
de bevoegdheid van de stad. Hij zegt alsnog wat extra informatie te willen geven.

Hij stelt dat elke interventie van de ambulance gebaseerd is op het principe van de snelst 
adequate hulpverlening. Dit wil zeggen dat de hulpdiensten die het snelst ter plekke kunnen zijn, 
worden uitgestuurd. Dit systeem werd herhaaldelijk geëvalueerd. Hij deelt mee dat het beter is 
sneller ter plaatse te zijn zonder taalkennis dan trager mét taalkennis. Als het tijdsverschil echter 
miniem is, wordt nu reeds beroep gedaan op hulpdiensten uit Vlaanderen, om in Vlaanderen op te 
treden.

Hij deelt mee dat in het verleden reeds inspanningen werden geleverd om een MUG in Halle te 
voorzien. Deze MUG werd gefinancierd door de federale overheid. Ook de bewuste verhuis van 
de brandweerkazerne naar Buizingen, maakt dat de hulpdiensten sneller een breder gebied 
kunnen bedienen.
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Hij stelt dat interventieteams soms al een oproep hebben gekregen waarvoor de hulpdiensten van 
een nabijgelegen regio dienden opgeroepen te worden. Ook op dat ogenblik wordt nagegaan welk 
interventieteam het snelst aanwezig kan zijn. In dit geval waren dit de hulpdiensten van Tubeke.

Hij geeft toe dat de betreffende ambulanciers onvoldoende Nederlands spraken om de patiënt 
rechtstreeks te begrijpen. Er werd bijgevolg getolkt door omstaanders tussen de patiënt en de 
ambulanciers. Hij deelt tevens mee dat de federale gezondheidsinspecteur, afgevaardigd door 
volksgezondheid, reeds verschillende malen bij Tubeke heeft aangedrongen om meer 
inspanningen te doen om of voldoende Nederlandstalige hulpverleners in te schakelen of de 
kennis van het Nederlands te verbeteren bij het huidig team. Er blijken in Tubeke echter wel 
degelijk hulpverleners te zijn die het Nederlands machtig zijn maar op het ogenblik van het 
incident waren zij niet beschikbaar.

Hij benadrukt dat het incident werd gemeld door een journalist en niet door het slachtoffer zelf.
Het is het korps dat beslist over de opleidingen die worden gevolgd door de hulpverleners.

Hij besluit dat de hele discussie over voldoende taalkennis ook omgekeerd werkt aangezien 
sommige hulpdiensten in Vlaams-Brabant ook actief zijn in het Franstalig gedeelte. Zo zullen de 
hulpdiensten van Tienen standaard worden opgeroepen voor een incident in Waals-Brabant 
omdat zij het snelst ter plaatse zijn. Er moet bijgevolg in beide richtingen gewaakt worden over 
voldoende talenkennis. Hij zegt dit verder te zullen opnemen met zijn collega in Waals-Brabant 
met de vraag te pleiten voor een betere taalopleiding voor hulpverleners.

о Mondelinge vraag van de heer Joris Van den Cruijce van 6 februari 2017 inzake onderwijs;

De heer Van den Cruijce licht toe dat op Vlaams niveau een onderwijshervorming werd 
goedgekeurd. In een persmededeling stelde het POV dat de benamingen ASO, TSO en BSO 
zouden verdwijnen en vervangen worden door ‘doorstroom’, ‘arbeidsmarkt’ of beide. De 
tussenschotten moeten daarbij verdwijnen. Hij wenst te weten hoe dit concreet zal gerealiseerd 
worden.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat er op Vlaams niveau een kader werd bepaald voor de 
hervorming van het onderwijs. De matrix gaat uit van de finaliteit ‘doorstroom’, ‘arbeidsmarkt’ of 
beide. Hij zegt dat, met de opmaak van de nieuwe matrix, goed werk werd geleverd maar betreurt 
het feit dat de tussenschotten (ASO, KSO, TSO) overeind blijven. Hij stelt dat het systeem van 
deze tussenschotten niet meer van deze tijd is en benadrukt dat het provinciaal onderwijs wenst 
uit te gaan van de kwaliteiten en de capaciteiten van de leerlingen.
Hij deelt mee dat de provinciale scholen dan ook gebruik zullen maken van de nieuwe matrix 
zonder de tussenschotten te benoemen.

De heer Van den Cruijce vindt het vreemd dat de tussenschotten niet meer zullen benoemd 
worden terwijl in het persbericht wel vermeld staat dat er met drie soorten onderwijs zal gewerkt 
worden. Hij vermoedt dat de huidige tussenschotten (ASO, KSO, TSO) zullen vervangen worden 
door de finaliteit ‘doorstroom’, ‘arbeidsmarkt’ of beide. Hij zegt dat de maatschappij dit 
onderscheid benadrukt en vreest dat alle sterke richtingen in het vakje ‘doorstroom’ terecht zullen 
komen. De kans dat op deze manier een nieuw watervalsysteem wordt gecreëerd, is vrij groot. Hij 
benadrukt dat hierdoor het probleem niet wordt opgelost en zegt dat de finaliteit ‘doorstroom’ het 
nieuwe ASO zal worden. Hij wenst dan ook te weten hoe deze tussenschotten alsnog zullen 
afgeschaft worden en wat er precies zal wijzigen op 1 september 2018.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de startdatum door Vlaanderen wordt bepaald. Hij 
benadrukt nog dat de finaliteit ‘doorstroom’, ‘arbeidsmarkt’ of beide als basis zullen gebruikt 
worden voor de promotie van de richtingen binnen het provinciaal onderwijs.

Mondelinge vraag van de heer Joris Van den Cruijce van 6 februari 2017 inzake de 
Bosgroepen;

De heer Van den Cruijce licht toe dat de herstructurering van de Vlaams-Brabantse bosgroepen in 
volle ontwikkeling is. Hij stelt vast dat de vzw’s voor 2017 geen werkingsmiddelen meer hebben 
gekregen en dat de bosgroepwerking ondertussen op een andere manier worden georganiseerd.  
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In deze context stelt hij de volgende vragen:

1. Zijn er maatregelen genomen opdat de erfenis van tien jaar succesvolle bosgroepwerking kan 
bewaard blijven? Zijn er bijvoorbeeld personeelsleden van de bosgroepen die mee zullen 
functioneren in de nieuwe structuur?

2. Zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de huidige vzw’s om op die manier de 
expertise aan boord te kunnen houden?

3. Wat gebeurt er met de ledenlijsten van de huidige bosgroepen? Kunnen die samengevoegd 
en gebruikt worden door de provinciale administratie? Zullen de boseigenaars überhaupt nog 
lid kunnen worden van een bosgroepwerking?

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de provincie een productieve samenwerking met de 
bosgroepen steeds hoog in het vaandel heeft gedragen. Ze stelt dat de provincie haar uiterste 
best doet om de financiële inkrimping van de Vlaamse overheid te compenseren en om de 
opgebouwde ervaring van de bosgroepwerking te bewaren. 

Ze legt uit dat het de vraag was van de Bosgroepen zelf om in te kantelen. Om dit te realiseren 
heeft de dienst personeel alle huidige medewerkers van de Bosgroepen individueel uitgenodigd 
voor een informatief gesprek met de diensthoofden personeelsbeleid en leefmilieu.

Parallel aan deze besprekingen werd met de voorzitters van de vzw’s, via de overlegmomenten 
met de voorzitters, onderhandeld over de overnameovereenkomsten. Ze zegt dat de 
overnameovereenkomsten noodzakelijk zijn om juridisch een inkanteling mogelijk te kunnen 
maken. Naast bepalingen m.b.t. de overname van het personeel en het takenpakket, bevat zo een 
overnameovereenkomst ook bepalingen m.b.t. bijvoorbeeld werkingsmiddelen.

Finaal beslisten de Bosgroepen om echter niet in te kantelen en dus ook geen 
overnameovereenkomst af te sluiten. Daarmee kon ook de overname van het ene 
geïnteresseerde personeelslid niet doorgaan. Dit personeelslid heeft vervolgens meegedaan aan 
de selectie om nieuwe bosmedewerkers te rekruteren. Vijftig kandidaten schreven in waarvan er 
slechts acht werden weerhouden. De betreffende medewerker was helaas niet geslaagd.

Ze stelt dat in december 2016 uitnodigingen werden verstuurd naar de vier Bosgroepen om 
gemeenschappelijke doelstellingen te bepalen rond bosbeheer in de provincie Vlaams-Brabant en 
tevens inhoud te geven aan de taakstelling voor de vier nieuw aangestelde bosmedewerkers. Ze 
benadrukt dat de eerste vergadering met de Bosgroep Noord-Hageland en Zuid-Hageland alvast 
constructief en veelbelovend is verlopen. Ze hoopt uiteindelijk tot een 
samenwerkingsovereenkomst te komen met een gefusioneerde Bosgroep Vlaams-Brabant. Dit 
model wordt ook in andere provincies gehanteerd. Ze deelt mee dat alle boseigenaars binnen de 
provincie beroep zullen kunnen doen op de diensten van deze gefusioneerde Bosgroep.

Wat de ledenlijst betreft, geldt de wet op de privacy. Ze deelt mee dat met de betreffende vzw’s 
kan bekeken worden of er met de bestaande ledenlijsten kan gewerkt worden met als doel 
diensten te verlenen aan alle boseigenaars in onze provincie.

De heer Van den Cruijce vraagt of de personeelsleden die voor de provincie werken uiteindelijk 
taken zullen uitvoeren voor de unieke Bosgroep Vlaams-Brabant.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat er momenteel onderhandeld wordt met de 
Bosgroepen over een doelstellingenkader. Ze legt uit dat dit doelstellingenkader bepalend is voor 
de taken van de bosmedewerkers. De boseigenaars zijn vervolgens de eerste partners om te 
werken rond bosbeheer in de provincie.

De heer Van den Cruijce stelt vast dat de Regionale Landschappen eveneens aan bosbeheer 
gaan doen. Hij vraagt of het loket voor de boseigenaars de vzw Bosgroepen zal zijn.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, reageert dat de dienstverlening afhankelijk is van de afspraken 
die worden gemaakt in de overlegmomenten met de Bosgroepen. Ofwel komt er een unieke 
Bosgroep, ofwel blijven de vier Bosgroepen bestaan.
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Raadsvoorstellen

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede betreurt dat zowel voor de raadscommissie infrastructuur van 
24 januari 2017, de raadscommissie ruimtelijke ordening van 31 januari 2017 als voor de 
provincieraad van 7 februari 2017 laattijdig documenten werden bezorgd aan de provincieraadsleden. 
Ze zegt dat het op die manier quasi onmogelijk is om de documenten nog grondig door te nemen voor 
de vergadering. Ze stelt dat het huishoudelijk reglement van de provincieraad bepaalt dat de 
raadsleden tijdig in kennis worden gesteld van de documenten en vraagt hiermee in de toekomst 
rekening te houden. Ze zegt dat als de oppositie moet rekening houden met het huishoudelijk 
reglement, dit ook voor de meerderheid geldt.

De heer voorzitter bevestigt dat deze bepaling is opgenomen in het huishoudelijk reglement maar stelt 
dat de documenten slechts aan de raadsleden kunnen bezorgd worden wanneer ze ter beschikking 
zijn.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 1.
Advies inzake de wijzigingen in het provinciaal kiesdecreet
Dit voorstel werd op 24 januari 2017 behandeld in het Bureau van de provincieraad.
Op 7 februari 2017 diende de N-VA-fractie amendement nr. 1/1 in.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat minister Homans een brief stuurde waarin het advies 
werd gevraagd van de provincieraad over de grenzen van de kiesdistricten en de afschaffing van de 
kantons. Ze zegt dat in het voorstel van de Vlaams minister slechts twee kiesdistricten werden 
behouden voor Vlaams-Brabant. In tegenstelling tot de andere Vlaamse provincies waar drie 
kiesdistricten worden gehanteerd. Ze deelt mee dat de deputatie voorstelt om vier kiesdistricten te 
creëren: Halle, Vilvoorde, Leuven en Tienen/Diest.

Daarnaast legt ze uit dat, naar aanleiding van deze bespreking, ook advies werd uitgebracht rond het 
aantal raadsleden in de nieuwe legislatuur. De motivering van de halvering van het aantal raadsleden 
stoelt immers op het Vlaams regeerakkoord waarbij geen advies werd gevraagd aan de provincie.

Ze deelt mee dat het aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier. Er is dus een vermindering vast te 
stellen van 1/3de. De deputatie stelt dan ook voor het aantal raadsleden eveneens te verminderen met 
1/3de. Dit zou neerkomen op 48 raadsleden in de nieuwe legislatuur. Ze meent dat het belangrijk is 
een goede spreiding te hebben van de verkozenen. Zeker wanneer het accent van de bevoegdheden 
op de grondgebonden materies wordt gelegd.

Ze hoopt dat het geheel opnieuw wordt bestudeerd aangezien de Vlaamse overheid een aantal botte 
beslissingen heeft genomen die niet werden afgetoetst en waarvan niet is geweten wat de gevolgen 
zullen zijn voor een latere samenstelling en werking van de provincieraden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt dat als eerste punt op de agenda in 2017, het voorstel 
wordt behandeld waarin de bevoegde minister aan de provincieraad vraagt uiterlijk 31 januari 2017 
advies uit te brengen inzake het principieel goedgekeurd voorontwerp. Dit voorontwerp werd reeds 
voor de tweede maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 november 2016.

Ze zegt dat dit ontwerp van bijzonder decreet uitvoering geeft aan een element van het Vlaams 
Regeerakkoord 2014 -2019 dat verband houdt met de verkiezingen, namelijk de halvering van het 
aantal provincieraadsleden.

Voor dit ontwerp van decreet is het Vlaamse Gewest bevoegd op grond van artikel 6, § 1, VIII van de 
Bijzonder Wet op de Hervorming van de Instellingen.

Artikel 206 van het (huidige) Provinciedecreet bepaalt echter het volgende:
“De provincieraad geeft binnen de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest zijn advies over de 
veranderingen die worden voorgesteld betreffende de grenzen van de provincie, van de 
arrondissementen, van de kiesdistricten, …… “

Ze stelt dat in dit artikel wordt bepaald waarover de provincieraad advies mag geven. Voor het overige 
is de Vlaamse regering bevoegd. Het advies dat door de minister wordt gevraagd dient zich bijgevolg 
toe te spitsen op: 
- de voorgestelde wijzigingen van de grenzen van de provinciedistricten;
- het afschaffen van de kieskantons en het kantonhoofdbureau.
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Ze deelt mee dat, wat de voorgestelde wijzigingen van de grenzen van de provinciedistricten betreft, 
een Arrest van de Raad van State uit 2007 bepaalt dat er minstens 4 te verdelen mandaten moeten 
zijn om verenigbaar te zijn met het systeem van de evenredige verdeling. Een politieke beslissing uit 
de vorige legislatuur bracht dit aantal op minimaal 6.

De in het Vlaams Regeerakkoord van 2014 afgesproken halvering van het aantal provincieraadsleden 
had echter tot gevolg dat voor heel Vlaanderen 24 van de 35 bestaande provinciedistricten minder 
dan 6 te verkiezen raadsleden zouden tellen. De herindeling was bijgevolg noodzakelijk en er werd 
hierbij opnieuw verzekerd door de huidige regering dat er overal minstens 6 te begeven zetels per 
provinciedistrict zouden zijn.

Ze zegt dat de voorgestelde nieuwe indeling in hoofdorde gebaseerd is op de vroegere bestuurlijke 
arrondissementen, waarbij een aantal provinciedistricten (i.c. de provinciedistricten Halle en Vilvoorde: 
worden provinciedistrict Halle-Vilvoorde / de provinciedistricten Leuven, Diest en Tienen: worden 
provinciedistrict Leuven) werden samengevoegd.

Door de minister wordt in deze het advies gevraagd over de grenzen van de voorgestelde 
arrondissementen zoals bepaald in art 260 van het provinciedecreet. Ze besluit dat er dus geen 
advies gevraagd wordt over het aantal arrondissementen.
Ze zegt dan ook dat de deputatie moet lezen wat er in de brief van minister Homans staat en niet 
moet lezen wat de deputatie wil dat er staat.

Ze deelt mee dat ook over het afschaffen van de kieskantons en het kantonhoofdbureau advies wordt 
gevraagd aan de provincieraad. Ze stelt vast dat over deze adviesaanvraag in het besluit van het 
raadsvoorstel helemaal geen sprake is.
 
Ze vindt dat, wanneer een instantie een advies vraagt, een antwoord wordt verwacht zoals: ‘De 
provincieraad van Vlaams-Brabant brengt een gunstig advies uit’ of ‘De provincieraad van Vlaams-
Brabant brengt een ongunstig advies uit’ of ‘De provincieraad van Vlaams-Brabant brengt een 
voorwaardelijk gunstig advies uit’.

Ze vervolgt dat de beslissing die vandaag voorligt, echter geen advies uitbrengt en bovendien ook 
buiten de 2 voorgestelde wijzigingen treedt waarover advies wordt gevraagd. Volgens haar fractie 
klaagt het voorstel eerder aan dat er geen advies wordt gevraagd over 2 andere zaken: het aantal 
provincieraadsleden en het aantal kiesdistricten. De reden voor de specifieke scope van de 
adviesvraag vloeit voort uit art. 260 van het Provinciedecreet dat precies aangeeft waarover advies 
moet gevraagd worden.

Ze vraagt zich af waarom de deputatie hamert op het aantal kiesdistricten terwijl er 
meerderheidspartijen zijn die bij een federale verkiezing naar een federale kieskring willen gaan. 
Bovendien durft ze te wedden dat wanneer de deputatie aan een instantie advies vraagt en het 
antwoord treedt buiten de adviesvraag, de deputatie er meteen het etiket ‘niet gegrond’ of ‘niet 
ontvankelijk’ op kleeft.
 
Ze zegt dat wat hier vandaag als agendapunt voorligt, geen advies geeft, maar eerder thuishoort in 
een motie: ‘De provincieraad van Vlaams-Brabant pleit om bovenvermelde redenen sterk voor …’.

De N-VA-fractie wil niet stemmen over een agendapunt waarbij de indruk wordt gewekt dat de 
provincieraad van Vlaams-Brabant uit analfabeten bestaat. Volgens de N-VA-fractie zullen de leden 
van de  Vlaamse Regering zich daarbij meteen de bedenking maken dat een halvering van het aantal 
raadsleden nog een zeer billijk voorstel is geweest.

In deze context, dient de N-VA-fractie een amendement in waarin advies wordt gegeven over hetgeen 
er gevraagd werd, nl. advies over de wijziging van de grenzen van de kiesdistricten alsook het 
afschaffen van de kieskantons.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt de provincieraad dan ook akkoord te gaan met dit 
amendement.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vindt de bemerkingen merkwaardig. Ze heeft immers maanden 
geleden aan de fractievoorzitster gevraagd waarom voor Vlaams-Brabant slechts 2 kiesdistricten 
werden behouden. Ze stelt dat deze vraag onbeantwoord bleef en zegt dat de provincie Vlaams-
Brabant ook in het voorstel van 4 kiesdistricten, boven het aantal te verkiezen zetels blijft (nl. 6).
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Ze deelt mee dat de provincie Limburg, waar 31 raadsleden te verkiezen zijn, 3 kiesdistricten heeft. 
Het kiesdistrict Tongeren telt 150.000 kiezers. Ze benadrukt dat Halle-Vilvoorde 430.000 kiezers heeft.

Ze bevestigt dat de bevoegde minister in het hele traject zelden advies heeft gevraagd aan de 
provincie. Er wordt bovendien uitgegaan van een aantal premissen waar geen studie of denkwerk aan 
vooraf is gegaan. Ze stelt dat zelfs de collega’s in de provincie Antwerpen aan minister Homans 
hebben gevraagd om de wijzigingen grondig te bekijken. Ze deelt mee dat de provincie Vlaams-
Brabant de laatste provincie is die haar advies geeft. In deze context heeft de provinciegriffier dan ook 
tijdig aan de Vlaamse regering laten weten dat de eerste provincieraadszitting in 2017 voorzien was 
op 7 februari en dat het advies van de provincieraad van Vlaams-Brabant na deze zitting zal bezorgd 
worden.

Ze hoopt dat de provincieraad het voorstel van de deputatie wil steunen. Ze stelt dat de grenzen van 
een kiesdistrict nauw samenhangen met het aantal kiesdistricten aangezien de grens van een 
kiesdistrict ook wijzigt wanneer het aantal kiesdistricten vermindert.

Wat het aantal raadsleden betreft, zegt ze dat het advies van de provincieraad niet werd gevraagd 
maar dat de deputatie het belangrijk genoeg acht deze informatie mee te geven.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat er niet geantwoord werd op de vraag over het 
afschaffen van de kieskantons in de hoofdplaats. Om hieraan tegemoet te komen wil ze hoogstens de 
laatste zin uit het amendement laten toevoegen aan het besluit.

De heer Laeremans zegt dat de Vlaams Belang-fractie zich aansluit bij het amendement van de N-VA. 
Hij vermoedt dat het behouden van 48 raadsleden eerder ‘wishful thinking’ is aangezien reeds beslist 
werd het aantal raadsleden terug te brengen naar 36. Hij stelt dat het, in dat geval, geen goed idee is 
om naar kleinere kiesdistricten te gaan. Hij verwijst hiervoor naar de stad Tienen waar 7 
provincieraadsleden moesten gekozen worden maar waar het bijzonder moeilijk was om als kleine 
partij de kiesdrempel te halen.

De Vlaams Belang-fractie vindt het dan ook veel logischer om 2 arrondissementen te behouden. Hij 
zegt dat dit vermoedelijk zal resulteren in 19 provincieraadsleden uit het arrondissement Halle-
Vilvoorde en 17 provincieraadsleden uit het arrondissement Leuven. Hij deelt mee dat niet alle 
gemeenten een provinciaal vertegenwoordiger meer zullen hebben maar dat dit voor een 
parlementaire vertegenwoordiging evenzeer geldt.

Vervolgens verwijst hij naar de sp.a.-fractie in de provincie Limburg die zelf voor 1 provinciale 
kieskring pleit en besluit dat de meningen sterk uiteen lopen.

Hij stelt nogmaals dat 4 kiesdistricten een democratische hindernis zouden zijn voor een aantal 
partijen aangezien de kiesdrempel dan veel hoger ligt. De Vlaams Belang-fractie zal het voorstel dan 
ook niet steunen.

Hij pleit vervolgens nog voor een evenredige spreiding van de mandaten, voor zover ze nuttig zijn, 
over de volledige provincieraad. Hij zegt dat indien enkel de leden uit de meerderheid deze mandaten 
zullen opnemen, dit in de nieuwe legislatuur tot onhoudbare situaties zal leiden. Hij verwijst hiervoor 
naar de spookvergaderingen in Luik.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat de rekening ook anders kan gemaakt worden. Op 
basis van het bevolkingsaantal zou de provincieraad slechts uit 31 provincieraadsleden bestaan. Een 
andere logica zou zijn dat het aantal gedeputeerden zou teruggebracht worden naar 3 aangezien ook 
het aantal provincieraadsleden halveert.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat dit de finaliteit van de N-VA-fractie is. Voor 
sommigen kan de teller niet snel genoeg op 0 staan terwijl andere fracties eerder een stevige 
provincie willen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat de N-VA-fractie pleit voor de afschaffing van de 
provincies maar dat deze stap ook door andere partijen, waaronder de CD&V, werd goedgekeurd.

De voorzitter sluit de discussie en zegt dat de standpunten duidelijk zijn.
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De voorzitter gaat over tot de hoofdelijke stemming van het amendement nr.1/1
Amendement nr. 1/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 39 tegenstemmen, 23 stemmen 
voor en 1 onthouding, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Dehaene, gedeputeerde, deelt mee dat zijn nee-stem niet werd geregistreerd.

De voorzitter antwoordt dat het stemresultaat zal gecorrigeerd worden.

Amendement nr. 1/1 wordt bijgevolg bij hoofdelijke stemming verworpen met 40 tegenstemmen, 23 
stemmen voor en 1 onthouding.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat de N-VA-fractie niet wenst te stemmen over dit 
voorstel.

De N-VA-fractie verlaat de zaal.

De voorzitter legt voorstel nr. 1 ter stemming voor.
Voorstel nr. 1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 36 stemmen voor, geen onthoudingen 
en 7 tegenstemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Troch, de heer Pijpen en de heer Debaerdemaeker delen mee dat hun ja-stem niet werd 
geregistreerd.

De voorzitter antwoordt dat het stemresultaat zal gecorrigeerd worden.

Voorstel nr. 1 wordt bijgevolg bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
onthoudingen en 7 tegenstemmen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 2.
Kathedrale kerkfabrieken Mechelen:
- regeling provinciale tussenkomst in kosten en uitgaven;
- voorstel overeenkomst provincie Antwerpen.
Dit voorstel werd op 24 januari 2017 behandeld door het Bureau van de provincieraad.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, licht toe dat dit dossier teruggaat tot de splitsing van het unitaire 
Brabant. Het bisdom Mechelen/Brussel behelsde de hele provincie Brabant en stukken van de 
provincie Antwerpen. De provincie Vlaams-Brabant diende steeds 40% van de kosten voor het 
onderhoud aan de kathedrale kerkfabrieken van dit bisdom te financieren.

Ze legt uit dat deze regeling goed verliep tot de provincie Vlaams-Brabant in 2010 een zware rekening 
ontving van de provincie Antwerpen waarbij er bijna 2 miljoen euro werd aangerekend voor het 
onderhoud aan de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.

Ze stelt dat de provincie Vlaams-Brabant deze kosten heeft betwist omdat de rekeningen reeds 15 
jaar oud waren. Hiervoor werd een procedure opgestart waarbij ook de collega’s van Waals-Brabant 
en Brussel betrokken waren.

De provincie Vlaams-Brabant besloot in 2013 te stoppen met procederen omdat er een vonnis was 
dat bepaalde dat een deel van de kosten uit het verleden niet moesten betaald worden omdat ze 
verjaard waren. Het overige deel werd wel betaald.

Ze deelt mee dat in december 2016 het Brussels gewest en later ook de provincie Waals-Brabant 
toenadering zochten om samen met de provincie Vlaams-Brabant een dading te aanvaarden 
waardoor alle discussies kunnen afgesloten worden. Ze legt uit dat, met de opmaak van een 
samenwerkingsakkoord, de provincie Vlaams-Brabant vanaf 1 januari 2017 geen financiële bijdrage 
meer moet leveren voor de kathedrale kerkfabrieken. Ze benadrukt dat met het betalen van de 
vooropgestelde som, de provincie Vlaams Brabant bijgevolg te allen tijde vrijgesteld is van enige 
toekomstige bijdrage van welke aard dan ook.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 2 ter stemming voor.
Voorstel nr. 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 63 stemmen voor, 1 onthouding en 
geen tegenstemmen, 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. 3.
Uitbreiding van het gecontroleerd overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ te Grimbergen - goedkeuring van 
het bestek en de vaststelling van de wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 24 januari 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat dit dossier handelt over de uitbreiding van een bestaand 
bufferbekken in het Nekkerbos. Ze zegt dat de provincie reeds lang op zoek was naar bijkomende 
ruimte omdat de huidige capaciteit van het bufferbekken onvoldoende was. Ze stelt dat de capaciteit 
van het bufferbekken zal uitgebreid worden met 10.000 m³. Om dit te bekomen zal het ecologisch 
minst waardevolle deel van de Nekkerwei mee ingeschakeld worden als tijdelijk overstromingsgebied. 
Tegelijkertijd wordt eveneens een deel van het stort afgegraven en wordt de afgegraven grond 
opnieuw gebruikt voor de aanleg van een nieuwe dijk.
Ze licht toe dat hierdoor een flink bijkomend volume aan water gebufferd kan worden. De kostprijs van 
deze werken wordt geraamd op 134.000 euro.

Mevrouw Wouters vindt het verwarrend dat het in het dossier soms gaat over 2.000 m³ en dan weer 
over 10.000 m³. Ze wenst dan ook te weten of er 2.000 m³ of 10.000 m³ zal gesaneerd worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat er 2.000 m³ grond wordt afgegraven. Samen met de 
ingebruikname van een stuk van de Nekkerwei, wordt een bijkomende buffercapaciteit van 10.000 m³ 
gerealiseerd.

Mevrouw Wouters antwoordt dat dit ook in het verslag van de betreffende raadscommissie vrij 
onduidelijk werd weergegeven en verwijst naar het antwoord op de vraag die de heer Laeremans 
stelde met betrekking tot de hoeveelheid grond die in totaal zal gesaneerd worden.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herhaalt dat het totale waterbergingsvermogen 10.000 m³ 
bedraagt.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 3 ter stemming voor.
Voorstel nr. 3 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 59 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 4.
Overdracht bedding Molenbeek te Huizingen tussen de POM en de provincie Vlaams-Brabant.
Dit voorstel werd op 24 januari 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat in het kader van het herprofileren en oplossen van het 
vismigratieknelpunt aan de Molenbeek, er ingrepen gebeurd zijn waarbij de Molenbeek, ter hoogte 
van de Manchestersite, een nieuwe bedding kreeg. Ze licht toe dat in dit dossier een eigendomsruil 
wordt voorgesteld waarbij de nieuwe bedding moet afgestaan worden aan de provincie Vlaams-
Brabant in ruil voor het deel van de afgeschafte bedding. Ze benadrukt dat er voor de provincie 
Vlaams-Brabant geen kosten zijn verbonden aan deze eigendomsruil.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 4 ter stemming voor.
Voorstel nr. 4 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 5.
Provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een 
omgevingsvergunningsdossier.
Dit voorstel werd op 31 januari 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de Vlaamse regering heeft beslist om de 
omgevingsvergunning op provinciaal vlak in te voeren vanaf 23 februari 2017. Bijgevolg moest 
eveneens de dossiervergoeding vastgelegd worden. Ze stelt dat in het voorstel 3 bedragen werden 
opgenomen naargelang het ingediende dossier. De bedragen zijn vergelijkbaar met de vergoedingen 
die andere provincies vragen.
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 5 ter stemming voor.
Voorstel nr. 5 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 6.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, de wijze van gunnen en het bestek betreffende de 
studieopdracht voor de fietssnelwegen Liedekerke-Brussel langs spoorlijnen L50 en L50A.
Dit voorstel werd op 31 januari 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat dit dossier de eerste noodzakelijke stap is om deze 
fietssnelwegen te realiseren. Hij stelt dat een startnota duidelijkheid moet brengen over o.a. de 
noodzakelijke investeringen, de knelpunten en het definitieve tracé.

Hij zegt dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant, Dilbeek en 
Brussel, de verdeling van de kosten omvat. De financiering is in verhouding tot het aantal meters 
fietssnelweg op de verschillende grondgebieden.

De heer Laeremans heeft een vraag in verband met het vervoertraject in Brussel. Hij vindt het positief 
dat er een fietssnelweg tot Brussel wordt aangelegd maar vraagt of er ook garanties zijn op een 
veilige doorsteek door Brussel. Het zou zonde zijn dat de fietspaden plots stoppen. De situatie voor 
fietsers in Brussel is momenteel immers erg gevaarlijk.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt geregeld overleg te hebben met o.a. Brussel en het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Hij zegt dat de bezorgdheid van de heer Laeremans zeker terecht is 
maar stelt dat er gewaakt wordt over de aansluiting van de verschillende fietssnelwegen. Hij vermeldt 
dat er reeds een voorlopig tracé werd uitgestippeld maar dat die route niet de hoogste prioriteit heeft. 
Rond Brussel wordt vooral geïnvesteerd in de kanaalroute. De vraag naar voldoende 
‘aanhechtingspunten’ wordt zeker meegenomen naar het overleg met Brussels minister Smet. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 6 ter stemming voor.
Voorstel nr. 6 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 7.
Wijzigingen bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk – 2017.
Deze kennisgeving werd op 31 januari 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, 
verkeer en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat deze kennisgeving 3 wijzigingen omvat in het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Deze wijzigingen werden besproken met alle betrokken 
gemeentebesturen en met Vlaanderen. Hij stelt dat er een unaniem akkoord is over de verlegging van 
de OMA B-fietsroute in Diest en Sint-Genesius-Rode. Op termijn zal hier een fietssnelweg kunnen 
gerealiseerd worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 7.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 8.
Wijziging aan de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van het 'provinciaal reglement inzake de promotie van 
uitwisseling tussen Noord en Zuid’.
Dit voorstel werd op 17 januari 2017 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid.
Op 7 februari 2017 diende de N-VA-fractie amendement nr. 8/1 in.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat het reglement na een eerste werkjaar werd geëvalueerd. 
In deze context werd het reglement dan ook aangepast. Ze stelt dat, wat de begunstigden betreft, 
naast jeugd-, milieu- en natuurverenigingen ook sociaal culturele verenigingen zonder winstoogmerk 
een subsidie kunnen aanvragen.
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Vervolgens werd art. 3.2 aangepast. Dit artikel bepaalt dat de subsidieontvanger een samenwerking 
dient aan te gaan met een ngo die actief is in het dorp of de stad in het Zuiden waarmee de 
uitwisseling plaatsvindt. Deze formulering is te beperkend en werd gewijzigd naar ‘regio’.

Ze legt uit dat in art. 4.2. ook meer aandacht wordt besteed aan de Vlaams-Brabantse verankering. 
Daarnaast werd art. 5 § 2 gewijzigd zodat de loonkost niet meer in aanmerking kan komen voor 
subsidiëring.

Ze zegt dat eveneens een tweede indieningstermijn werd toegevoegd. Dit wil zeggen dat projecten 
vóór 15 mei of vóór 30 september kunnen worden ingediend om aanspraak te kunnen maken op een 
medefinanciering voor uitwisselingsprojecten. Deze tweede toekenningsronde zal echter niet 
plaatsvinden als in de eerste ronde alle financiële middelen reeds werden gespendeerd.

De heer Van den Cruijce licht amendement nr. 8/1 toe. Hij deelt mee dat zijn fractie het logisch vindt 
dat loonkosten niet meer in aanmerking komen voor een subsidiëring maar stelt vast dat een aantal 
andere wijzigingen minder doordacht zijn.

Hij merkt op dat in het afgelopen werkjaar slechts 8 ontvankelijke subsidieaanvragen werden 
ingediend waarvan er uiteindelijk 4 een subsidie ontvingen. Hij meent dat het de ambitie is van de 
provincie om verenigingen te stimuleren om een aanvraag te doen, maar denkt dat het dan beter zou 
zijn om het subsidiebedrag af te stemmen op de eigen inbreng van de betreffende verenigingen.

Hij legt uit dat de meeste verenigingen immers benefietacties organiseren om bijkomende financiële 
middelen te genereren. De N-VA-fractie is van mening dat door een eigen inbreng van 40% te vragen, 
ook meer projecten zullen gehonoreerd kunnen worden. Bovendien zal de kloof tussen projecten van 
semiprofessionele partners en vrijwilligersorganisaties verkleinen.

Vervolgens stelt hij voor om minstens 40% van de financiële middelen te behouden voor de 2de 
indieningsronde. Hij vreest dat verenigingen die zich organiseren op een subsidieaanvraag in 
september, tot de vaststelling moeten komen dat er geen geld meer is om een subsidie uit te betalen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat dit reglement doelgroepen beoogt die niet traditioneel 
met Noord-Zuid-samenwerking bezig zijn en meestal geen of onvoldoende eigen middelen hebben om 
zelf 40% van de kosten te financieren. Ze denkt hierbij aan scholen. Ze zegt dat de verhouding 80%-
20% dan ook best niet gewijzigd wordt naar 60%-40%. De uitwisseling moet gericht zijn op de creatie 
van iets gemeenschappelijks dat relevant is voor zowel Noord als Zuid. Dit reglement is dus taak- en 
doelgericht. Ze benadrukt dat het dus verantwoord is een voldoende groot bedrag toe te kennen aan 
de initiatiefnemers.

Ze bevestigt dat een groter aantal aanvragen wordt nagestreefd. Het blijft dus zeker de intentie om 
andere en meer doelgroepen te motiveren om een subsidieaanvraag te doen omdat het reglement 
een belangrijke hefboom kan zijn in de realisatie van het wereldburgerschap.

Ze licht toe dat er werd gekozen om met dit reglement het voorbeeld te volgen van Erasmus+. Dit is 
een Europees project voor jeugd, sport en onderwijs dat ook met uitwisseling werkt. De enveloppe 
voor dit project bedraagt ongeveer 15 miljard euro. Ook zij passen het systeem toe dat wanneer bij de 
eerste indieningsronde alle financiële middelen reeds werden besteed, er geen 2de ronde wordt 
georganiseerd. Ze wenst zich dan ook aan dit systeem te houden.

De heer Van den Cruijce vindt dit geen goed inhoudelijk argument om voor dit systeem te kiezen en 
herhaalt dat het beter zou zijn ook geld te voorzien voor de 2de indieningsronde. Het is niet omdat een 
andere vereniging zich zo organiseert dat de provincie dit ook zo moet doen.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat er werd gekozen om het model van Erasmus+ te volgen 
om begrotingstechnische redenen. Ze zegt dat, in het geval er geen (goede) aanvragen in september 
worden ingediend, het geld niet meer kan besteed worden en terug bij de algemene middelen wordt 
gerekend.
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De heer Van den Cruijce stelt vast dat de meningen verschillen. Hij komt terug op de verhouding 60%-
40% voor de financiering en geeft het voorbeeld van een reis rond uitwisselingsprojecten in Latijns-
Amerika. Hij vindt het logisch dat de deelnemers een deel van deze reis zelf betalen. Volgens hem 
kan gerust een groter engagement gevraagd worden dan 20%. Zeker als hierdoor meer 
uitwisselingsprojecten ondersteund kunnen worden.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, zegt dat het de bedoeling is om homologe partners uit Noord en Zuid 
bijeen te brengen. Ze legt uit dat dit kan gaan over een groep Vlaamse leerkrachten met een groep 
leerkrachten uit Rwanda of over de brandweer van Nairobi die een uitwisseling aangaat met de 
brandweer van Leuven. Beide groepen hebben, vanuit eigen ervaringen en het eigen werkveld, 
affiniteiten met elkaar. Het doel is uiteindelijk samen te werken aan projecten die relevant zijn voor 
beiden. Ze benadrukt dat de projecten bijgevolg meer zijn dan louter een plezierreis waarvan het 
vliegtuigticket wordt gefinancierd. Ze beklemtoont dat in de beoordeling de nadruk wordt gelegd op de 
inhoud van het project. Ze zegt de projecten niet te willen belemmeren door een grotere inbreng te 
vragen van de partners zelf.

De heer van den Cruijce zegt zelf ervaring te hebben met uitwisselingsprojecten en vond het steeds 
aannemelijk dat het bedrag van de reiskosten zelf betaald werd temeer omdat het geld anders zou 
worden afgenomen van andere projecten. Hij blijft erbij dat een groter engagement kan gevraagd 
worden van de subsidieaanvragers.

De voorzitter zegt dat de standpunten duidelijk zijn en sluit de discussie.

De voorzitter legt amendement nr. 8/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 8/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 39 tegenstemmen, 17 stemmen 
voor en 4 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Laeremans licht de onthouding van de Vlaams Belang-fractie toe. Hij vindt het een vergissing 
van de Vlaamse overheid om deze bevoegdheid bij de provincie te laten. Volgens de Vlaams Belang-
fractie hoort dit niet thuis bij de grondgebonden materie.

De voorzitter legt voorstel nr. 8 ter stemming voor.
Voorstel nr. 8 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 21 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 9.
De benoeming van een bedrijfsrevisor voor VERA voor het boekjaar 2016.
Dit voorstel werd op 31 januari 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat de betreffende raadscommissie een positief advies gaf 
voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor VERA voor het boekjaar 2016. De bedrijfsrevisor die 
zal worden aangesteld is de bvba Luc Ostyn.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 9 ter stemming voor.
Voorstel nr. 9 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 54 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 10.
VERA - aanstelling van een provinciaal vertegenwoordiger in de raad van bestuur ter vervanging van 
mevrouw Bernadette Stassens.
Dit voorstel werd op 19 januari 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter licht toe dat binnen de raad van bestuur van VERA alle partijen vertegenwoordigd zijn. 
Aangezien Bernadette Stassens haar ontslag indiende als provincieraadslid, dient er een nieuwe 
vertegenwoordiger uit de GROEN-fractie te worden aangesteld. Hij zegt dat hij de kandidatuur heeft 
ontvangen van mevrouw Ann De Martelaer.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 10 ter stemming voor.
Mevrouw Ann De Martelaer wordt bij geheime stemming aangesteld als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van VERA ter vervanging van mevrouw Bernadette 
Stassens met 34 stemmen voor, 4 tegenstemmen en 11 onthoudingen, zoals weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 10 ter stemming voor.
Artikel 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen tegenstemmen en 
16 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 11.
Vereniging van de Vlaamse Provincies - aanstelling van een provinciale vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering ter vervanging van mevrouw Bernadette Stassens.
Dit voorstel werd op 8 december 2016 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VVP ter vervanging van mevrouw 
Bernadette Stassens:
- Mevrouw Ann De Martelaer;
- Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 11 ter stemming voor.
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 32 stemmen, mevrouw Linda De 
Dobbeleer-Van den Eede behaalt 16 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich en 2 
provincieraadsleden stemmen ongeldig, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Ann De Martelaer aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VVP ter vervanging van mevrouw Bernadette Stassens.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 11 ter stemming voor.
Artikel 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor, geen tegenstemmen en 
22 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 12.
Sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding cvba - aanstelling van een provinciaal 
vertegenwoordiger voor de gewone en buitengewone algemene vergadering ter vervanging van 
mevrouw Bernadette Stassens.
Dit voorstel werd op 5 januari 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
Sociale Huisvestingsmaatschappij Uitbreiding Diest ter vervanging van mevrouw Bernadette 
Stassens:
- Mevrouw Ann De Martelaer;
- Mevrouw Hilde Kaspers.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 12 ter stemming voor.
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 32 stemmen, mevrouw Hilde Kaspers 
behaalt 15 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich  en 2 provincieraadsleden brengen een 
neen-stem uit, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Ann De Martelaer aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
gewone en buitengewone algemene vergadering van de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Uitbreiding Diest ter vervanging van mevrouw Bernadette Stassens.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 12 ter stemming voor.
Artikel 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 31 stemmen voor, geen tegenstemmen en 
23 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 13.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven - aanstelling van een provinciaal 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering ter vervanging van mevrouw Bernadette Stassens.
Dit voorstel werd op 5 januari 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in alle algemene vergaderingen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Interleuven ter vervanging van mevrouw Bernadette Stassens:
- Mevrouw Ann De Martelaer;
- Mevrouw Katleen D’Haese.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 13 ter stemming voor.
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 31 stemmen, mevrouw Katleen D’Haese 
behaalt 18 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich en 1 provincieraadslid stemt ongeldig, 
zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Ann De Martelaer aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 
alle algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 13 ter stemming voor.
Artikel 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 36 stemmen voor, geen tegenstemmen en 
21 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 14.
Provinciaal Managementcomité platteland - aanstelling van een provinciaal vertegenwoordiger ter 
vervanging van mevrouw Bernadette Stassens.
Dit voorstel werd op 12 januari 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
vertegenwoordiger in het Provinciaal Managementcomité Platteland ter vervanging van mevrouw 
Bernadette Stassens:
- Mevrouw Ann De Martelaer;
- De heer Diederik Dunon.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 14 ter stemming voor.
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, de heer Diederik Dunon 
behaalt 16 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich en 1 provincieraadslid brengt een nee-
stem uit, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Ann De Martelaer aangesteld als vertegenwoordiger in het Provinciaal 
Managementcomité Platteland.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 14 ter stemming voor.
Artikel 2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 35 stemmen voor, geen tegenstemmen en 
21 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 15.
Regionaal Landschap Dijleland - aanstelling provinciaal vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 26 januari 2017 behandeld door de deputatie.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat, in het kader van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten, elk Regionaal Landschap in zijn algemene vergadering 2 
stemgerechtigde provinciale ambtenaren zal tellen en 2 stemgerechtigde provinciaal politieke 
mandatarissen. Vanuit de algemene vergadering zullen ook leden gemandateerd worden in de raad 
van bestuur. Daarenboven dient er een kandidaat voorzitter te worden aangeduid die eveneens lid is 
in de raad van bestuur.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland:
- De heer Stephan Boogaerts;
- Mevrouw Lucia Dewolfs.
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De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV).
De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs 
behaalt 19 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Stephan Boogaerts aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland:
- De heer Joël Vander Elst;
- Mevrouw Marleen Van de Wiele.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV).
De heer Joël Vander Elst behaalt bij geheime stemming 33 stemmen, mevrouw Marleen Van de Wiele 
behaalt 17 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Joël Vander Elst aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Dijleland:
- Mevrouw Ann De Martelaer;
- Mevrouw Liselore Fuchs.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV).
Mevrouw Ann De Martelaer behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, mevrouw Liselore Fuchs 
behaalt 18 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Ann De Martelaer aangesteld als 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Dijleland:
- Mevrouw Vera Meulemans;
- Mevrouw Elke Wouters.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV).
Mevrouw Vera Meulemans behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, mevrouw Elke Wouters 
behaalt 20 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Vera Meulemans aangesteld als 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Dijleland:
- De heer Geert Lefever.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV – ambtenaar).
De heer Geert Lefever wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland met 40 stemmen voor, 2 
tegenstemmen en 14 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Dijleland:
- Mevrouw Hadewijch Degryse.
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De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Hadewijch Degryse wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland met 40 
stemmen voor, 2 tegenstemmen en 13 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Dijleland:
- Mevrouw Kristin De Ceuster.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Kristin De Ceuster wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland met 39 
stemmen voor, geen tegenstemmen en 14 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Dijleland:
- Mevrouw Dominique Stels.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Dominique Stels wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland met 39 
stemmen voor, 2 tegenstemmen en 14 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Dijleland:
- De heer Stephan Boogaerts;
- Mevrouw Martine Janssens.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (1ste vert. – RVB).
De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Martine Janssens 
behaalt 17 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Stephan Boogaerts aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van het Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Dijleland:
- De heer Joël Vander Elst;
- Mevrouw Lena Ghysels.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (2de vert. – RVB).
De heer Joël Vander Elst behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, mevrouw Lena Ghysels behaalt 
15 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Joël Vander Elst aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van het Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
kandidaat voorzitter:
- De heer Stephan Boogaerts;
- Mevrouw Martine Janssens.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 15 ter stemming voor (voorzitter).
De heer Stephan Boogaerts behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Martine Janssens 
behaalt 14 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Stephan Boogaerts aangesteld als kandidaat voorzitter.
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De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 15 ter stemming voor.
Artikel 4 & 5 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, geen tegenstemmen 
en 22 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 16.
Regionaal Landschap Noord-Hageland - aanstelling provinciaal vertegenwoordigers.
Dit voorstel werd op 26 januari 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-
Hageland:
- De heer Geert Schellens;
- De heer Diederik Dunon.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV).
De heer Geert Schellens behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, de heer Diederik Dunon behaalt 
15 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Geert Schellens aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-
Hageland:
- Mevrouw Monique Swinnen;
- Mevrouw Hilde Kaspers.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV).
Mevrouw Monique Swinnen behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, mevrouw Hilde Kaspers 
behaalt 20 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Monique Swinnen aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Noord-Hageland:
- De heer Jo Stulens;
- Mevrouw Marleen Van de Wiele.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV).
De heer Jo Stulens behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, mevrouw Marleen Van de Wiele 
behaalt 20 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Jo Stulens aangesteld als 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Noord-Hageland:
- De heer Manu Claes;
- De heer Johan De Haes.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV).
De heer Manu Claes behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, de heer Johan De Haes behaalt 18 
stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Manu Claes aangesteld als 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.
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De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Dijleland:
- De heer Frederik Vanlerberghe.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV – ambtenaar).
De heer Frederik Vanlerberghe wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland met 
38 stemmen voor, 1 tegenstem en 16 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-
Hageland:
- Mevrouw Dominique Stels.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Dominique Stels wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland met 39 stemmen voor, 1 
tegenstem en 16 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Noord-Hageland:
- Mevrouw Grete De Mayer.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Grete De Mayer wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland met 
36 stemmen voor, 1 tegenstem en 16 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Noord-Hageland:
- Mevrouw Nele De Cuyper.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Nele De Cuyper wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland met 
36 stemmen voor, 2 tegenstemmen en 14 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Noord-Hageland:
- De heer Geert Schellens;
- Mevrouw Lucia Dewolfs.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (1ste vert. – RVB).
De heer Geert Schellens behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 
16 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Geert Schellens aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Dijleland:
- Mevrouw Monique Swinnen;
- Mevrouw Katleen D’Haese.
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De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (2de vert. – RVB).
Mevrouw Monique Swinnen  behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, mevrouw Katleen D’Haese 
behaalt 16 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich en 1 provincieraadslid brengt een nee-
stem uit, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Monique Swinnen aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
kandidaat voorzitter:
- De heer Geert Schellens;
- Mevrouw Lucia Dewolfs.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 16 ter stemming voor (voorzitter).
De heer Geert Schellens behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 
14 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Geert Schellens aangesteld als kandidaat voorzitter.

De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 16 ter stemming voor.
Artikel 4 & 5 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 33 stemmen voor, geen tegenstemmen 
en 24 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 17.
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei - aanstelling provinciaal vertegenwoordigers.
Dit voorstel werd op 26 januari 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei:
- De heer Dieudonné Horlait;
- Mevrouw Katleen Bury.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV).
De heer Dieudonné Horlait behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, mevrouw Katleen Bury 
behaalt 14 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Dieudonné Horlait aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei:
- Mevrouw Geertrui Windels;
- De heer Marc Sluys.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV).
Mevrouw Geertrui Windels behaalt bij geheime stemming 31 stemmen, de heer Marc Sluys behaalt 17 
stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, 1 provincieraadslid brengt een nee-stem uit, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Geertrui Windels aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei:
- Mevrouw Hilde Van Overstraeten;
- De heer Johnny De Brabanter.



20

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV).
Mevrouw Hilde Van Overstraeten behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, de heer Johnny De 
Brabanter behaalt 19 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Hilde Van Overstraeten aangesteld als 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei:
- Mevrouw Anne Sobrie;
- De heer Guy Uyttersprot.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV).
Mevrouw Anne Sobrie behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, de heer Guy Uyttersprot behaalt 
18 stemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Anne Sobrie aangesteld als 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei:
- De heer Dirk Buysse.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV – ambtenaar).
De heer Dirk Buysse wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei met 39 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei:
- Mevrouw Nele De Cuyper.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Nele De Cuyper wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei met 40 
stemmen voor, 2 tegenstemmen en 15 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei:
- De heer Geert Lefever.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV – ambtenaar).
De heer Geert Lefever wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei met 39 stemmen voor, 1 tegenstem en 16 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei:
- Mevrouw Hadewijch Degryse.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Hadewijch Degryse wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei met 40 stemmen voor, 1 tegenstem en 16 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei:
- De heer Dieudonné Horlait;
- Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (1ste vert. – RVB).
De heer Dieudonné Horlait behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, mevrouw Linda De Dobbeleer-
Van den Eede behaalt 17 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Dieudonné Horlait aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei:
- Mevrouw Geertrui Windels;
- Mevrouw Elke Wouters.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (2de vert. – RVB).
Mevrouw Geertrui Windels  behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, mevrouw Elke Wouters 
behaalt 19 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Geertrui Windels aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
kandidaat voorzitter:
- De heer Dieudonné Horlait;
- Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 17 ter stemming voor (voorzitter).
De heer Dieudonné Horlait behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, mevrouw Linda De Dobbeleer-
Van den Eede behaalt 17 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de 
bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Dieudonné Horlait aangesteld als kandidaat voorzitter.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op de stemming voor de kandidaat voorzitter overbodig 
is als de provinciaal vertegenwoordiger voor de raad van bestuur reeds werd aangesteld. De 
kandidaat voorzitter moet immers lid zijn van de raad van bestuur.

De voorzitter bevestigt dit maar stelt voor alsnog te stemmen over de voorgedragen kandidaten.

De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 17 ter stemming voor.
Artikel 4 & 5 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 35 stemmen voor, geen tegenstemmen 
en 22 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 18.
Regionaal Landschap Zuid-Hageland - aanstelling provinciaal vertegenwoordigers.
Dit voorstel werd op 26 januari 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-
Hageland:
- De heer Marc Wijnants;
- Mevrouw Katleen D’Haese.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV).
De heer Marc Wijnants behaalt bij geheime stemming 32 stemmen, mevrouw Katleen D’Haese 
behaalt 18 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Marc Wijnants aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
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De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-
Hageland:
- De heer Jo De Clercq;
- De heer Diederik Dunon.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV).
De heer Jo De Clercq behaalt bij geheime stemming 31 stemmen, de heer Diederik Dunon behaalt 13 
stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Jo De Clercq aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-
Hageland:
- Mevrouw Ingrid Claes;
- Mevrouw Sonia Van Laere.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV).
Mevrouw Ingrid Claes behaalt bij geheime stemming 33 stemmen, mevrouw Sonia Van Laere behaalt 
17 stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Ingrid Claes aangesteld als 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-
Hageland:
- De heer Geert Schellens;
- De heer Johan De Haes.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV).
De heer Geert Schellens behaalt bij geheime stemming 34 stemmen, de heer Johan De Haes behaalt 
16 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Geert Schellens aangesteld als 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-
Hageland:
- Mevrouw Kristin De Ceuster.

De voorzitter stelt voor de provincieraad even te schorsen wegens technische problemen met de 
stemcomputer.

De provincieraad wordt hervat.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Kristin De Ceuster wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland met 32 
stemmen voor, 1 tegenstem en 11 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-
Hageland:
- Mevrouw Dominique Stels.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Dominique Stels wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland met 35 stemmen voor, 1 
tegenstem en 12 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland:
- De heer Frederik Vanlerberghe.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV – ambtenaar).
De heer Frederik Vanlerberghe wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland met 35 
stemmen voor, geen tegenstemmen en 13 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat de volgende ambtenaar zich kandidaat heeft gesteld voor het mandaat 
van 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland:
- Mevrouw Nele De Cuyper.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Nele De Cuyper wordt bij geheime stemming aangesteld als 2de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland met 35 
stemmen voor, 3 tegenstemmen en 8 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 1ste 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland:
- De heer Marc Wijnants;
- Mevrouw Lucia Dewolfs.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (1ste vert. – RVB).
De heer Marc Wijnants behaalt bij geheime stemming 30 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 
14 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Marc Wijnants aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 2de  
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland:
- De heer Jo De Clercq;
- Mevrouw Hilde Kaspers.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (2de vert. – RVB).
De heer Jo De Clercq  behaalt bij geheime stemming 29 stemmen, mevrouw Hilde Kaspers behaalt 16 
stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Jo De Clercq aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
kandidaat voorzitter:
- De heer Marc Wijnants;
- Mevrouw Lucia Dewolfs.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 18 ter stemming voor (voorzitter).
De heer Marc Wijnants behaalt bij geheime stemming 31 stemmen, mevrouw Lucia Dewolfs behaalt 5 
stemmen, 3 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Marc Wijnants aangesteld als kandidaat voorzitter.

De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 18 ter stemming voor.
Voor de stemming van artikel 4 & 5 werden in totaal 34 stemmen uitgebracht.

De voorzitter stelt vast dat de provincieraad niet meer in aantal is om geldig te kunnen vergaderen en 
sluit daarom de vergadering om 16.40 uur.


