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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 14 maart 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw Hilde Van Overstraeten, de heer Julien Dekeyser, mevrouw Fatima Lamarti, de heer Johan De 
Haes en de heer François Van Hoobrouck; provincieraadsleden.
Mevrouw Monique Swinnen; gedeputeerde.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 15 februari 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Joris Van den Cruijce van 15 januari 2017 inzake de OMA-B fietsroute.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen met nrs. 18 t.e.m. 20 en de voorstellen met nrs. 22 t.e.m. 24 
opnieuw werden toegevoegd aan de agenda van de provincieraad van 14 maart 2017.

De kennisgevingen met nrs. 25 en 26, het voorstel nr. 27, de kennisgeving nr. 28 en de voorstellen 
met nrs. 29 t.e.m. 33 werden ingediend bij de voorzitter.

Op 4 februari 2017 diende de N-VA-fractie voorstel nr. 34 in. Ook dit voorstel werd toegevoegd aan de 
agenda van de provincieraad van 14 maart 2017.

Op 9 maart 2017 werd voorstel nr. 35 toegevoegd aan de agenda van de provincieraad van 14 maart 
2017.

Op 14 maart 2017 diende de deputatie amendement nr. 34/1 in.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 7 februari 2017 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

Er werden geen mondelinge vragen ingediend voor de provincieraad van 14 maart 2017.
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Raadsvoorstellen

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.

De voorzitter, licht toe dat de artikels 1 t.e.m. 3 van voorstel nr. 18 reeds ter stemming werden 
voorgelegd tijdens de provincieraad van 7 februari 2017. Hij zegt de draad weer op te pikken bij artikel 
4 & 5.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 18 ter stemming voor.
Artikel 4 & 5 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 36 stemmen voor, geen tegenstemmen 
en 26 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 19.
Regionaal Landschap Groene Corridor - 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 Groene 
Corridor:
- De heer Jozef De Borger;
- De heer Joris Van den Cruijce.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV).
De heer Jozef De Borger behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, de heer Joris Van den Cruijce 
behaalt 22 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Jozef De Borger aangesteld als 1ste effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor.

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 Groene 
Corridor:
- Mevrouw Sarah Sneyers;
- De heer Erik Rennen.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (2de eff. vert. – AV).
Mevrouw Sarah Sneyers behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, de heer Erik Rennen behaalt 23 
stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Sarah Sneyers aangesteld als 2de effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor.

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 Mia Van der Elst;
- Mevrouw Marleen Van de Wiele.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV).
Mevrouw Mia Van der Elst behaalt bij geheime stemming 35 stemmen, mevrouw Marleen Van de 
Wiele behaalt 22 stemmen, 4 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage 
met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Mia Van der Elst aangesteld als 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor.
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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 
Groene Corridor:
- Mevrouw Leen Van Aken;
- Mevrouw Katleen Bury.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (2de plv. vert. – AV).
Mevrouw Leen Van Aken behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Katleen Bury behaalt 
23 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Leen Van Aken aangesteld als 2de plaatsvervangend vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor.

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 Grete De Maeyer.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (1ste eff. vert. – AV – ambtenaar).
Mevrouw Grete De Maeyer wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor met 43 
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 2de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene 
Corridor:
- Mevrouw Dominique Stels.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 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 Groene Corridor met 43 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 1ste plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Groene Corridor:
- De heer Dirk Buyse.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (1ste plv. vert. – AV – ambtenaar).
De heer Dirk Buyse wordt bij geheime stemming aangesteld als 1ste plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor met 44 
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 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Groene Corridor:
- Mevrouw Hadewijch Degryse.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 19 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 Groene Corridor met 43 
stemmen voor, geen tegenstemmen en 19 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 Groene Corridor:
- De heer Jozef De Borger;
- Mevrouw Lena Ghysels.
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De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (1ste vert. – RVB).
De heer Jozef De Borger behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Lena Ghysels behaalt 
17 stemmen, 11 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Jozef De Borger aangesteld als 1ste vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van het Regionaal Landschap Groene Corridor.

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 Groene Corridor:
- Mevrouw Sarah Sneyers;
- De heer Koen Moeyersons.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (2de vert. – RVB).
Mevrouw Sarah Sneyers  behaalt bij geheime stemming 36 stemmen, de heer Koen Moeyersons 
behaalt 21 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Sarah Sneyers aangesteld als 2de vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van het Regionaal Landschap Groene Corridor.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat van 
kandidaat voorzitter:
- De heer Jozef De Borger;
- Mevrouw Lena Ghysels.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 19 ter stemming voor (voorzitter).
De heer Jozef De Borger behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, mevrouw Lena Ghysels behaalt 
21 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Jozef De Borger aangesteld als kandidaat voorzitter.

De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 19 ter stemming voor.
Artikel 4 & 5 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen tegenstemmen 
en 28 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 20.
Wijziging samenstelling PROCORO
Dit voorstel werd op 26 januari 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 20 ter stemming voor.
Mevrouw Nele Sambre wordt bij geheime stemming aangesteld als lid van de PROCORO ter 
vervanging van mevrouw Kristien Depraetere met 42 stemmen voor, 1 tegenstem en 21 
onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 20 ter stemming voor.
Mevrouw Michaëlla Van Gerwen wordt bij geheime stemming aangesteld als lid van de PROCORO ter 
vervanging van de heer Romain Bogaerts met 39 stemmen voor, geen tegenstemmen en 25 
onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 3 van voorstel nr. 20 ter stemming voor.
De heer Marc Vanopdenbosch wordt bij geheime stemming aangesteld als lid van de PROCORO ter 
vervanging van de heer Roger Van Vlasselaer met 36 stemmen voor, 9 tegenstemmen en 19 
onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 4 & 5 van voorstel nr. 20 ter stemming voor.
Artikel 4 & 5 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, geen tegenstemmen 
en 28 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 25
IKA 1 - 2016
Deze kennisgeving werd op 7 maart 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

De heer Dunon, merkt op dat het hier gaat over een interne kredietaanpassing van 2016. Hij vraagt of 
dit de enige IKA was in 2016.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, bevestigt dat dit de enige IKA was in 2016. Dit dossier werd 
in december 2016 goedgekeurd door de deputatie.

De heer Dunon heeft een vraag met betrekking tot de verschuiving van 50.000 euro van de juridische 
dienst naar de communicatiedienst. Hij stelt vast dat het hier om een lening gaat en vraagt wanneer 
dit bedrag zal worden teruggestort en waarvoor dit bedrag werd aangewend.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, legt uit dat het hier niet om een lening gaat in de letterlijke 
betekenis van het woord. Er werd in 2016 50.000 euro verschoven van het budget van de 
communicatiedienst naar het budget van de juridische dienst voor het betalen van erelonen van 
advocaten. Dit bedrag werd uiteindelijk terug naar de oorspronkelijke dienst verplaatst.

De heer Dunon stelt vast dat het budget voor het Eco2Profit-project niet volledig werd benut. Hij 
vraagt waarom een deel van de subsidie werd teruggevorderd.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat het Eco2Profit-project zich richt op duurzame energie 
op bedrijventerreinen. Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie dienen de kosten achteraf 
ook bewezen te worden aan de hand van facturen. Hij zegt dat in dit geval te weinig facturen werden 
ingediend om het volledige subsidiebedrag te verantwoorden. Vandaar dat een klein deel van de 
subsidie werd teruggevorderd.

De heer Dunon verwijst vervolgens naar het actieplan ‘innoveren via landbouwonderzoek en 
voorlichting’. Hij vraagt of de werking van de landbouwcentra in 2016 op een lager pitje stond. Hij stelt 
immers vast dat er enerzijds veel minder deelgenomen werd aan projecten en anderzijds minder 
inkomsten waren uit de verhuur van de zalen in de proefcentra.

De voorzitter antwoordt dat deze vraag best beantwoord wordt door de beleidsverantwoordelijke voor 
landbouw. Aangezien zij vandaag afwezig is, stelt hij voor de informatie toe te voegen aan het verslag.

n.v.d.r.

De landbouwwerking stond in 2016 niet op een lager pitje. Er werden een aantal projecten uitgewerkt 
door de dienst landbouw en de proefcentra. De projectaanvraag voor ‘Leve(n)de Bodem’ van de 
dienst landbouw werd reeds ingediend in 2015 maar werd uiteindelijk pas goedgekeurd in de loop van 
2016. Het project kon starten op 1 oktober 2016 en de eerste inkomsten werden ondertussen 
ontvangen (maar werden ontvangen en dus geboekt in 2017 in plaats van eind 2016). Voor het 
proefcentrum Herent zijn de projecten ‘Meer Natuur voor Pittig Fruit’ en ‘Growing a Green Future’ in 
de 2e helft van 2016 gestart. Door deze twee projecten gaan de inkomsten voor het proefcentrum 
Herent de volgende jaren hoger liggen dan ingeschat. Het is op voorhand echter moeilijk te bepalen 
wanneer projecten zullen starten en wanneer de inkomsten ervan zullen ontvangen worden.

Voor Pamel liggen de inkomsten uit verhuur en verkoop iets lager dan de vorige jaren. Door het 
vertrek van de Brusselse scholen, is het aantal verhuringen aan externen gedaald. De personeel- en 
energiekosten die deze verhuur met zich meebrengt, konden daardoor binnen het bestaande kader 
gehouden worden. In Herent werd in 2015 gestart met het verhuur van de zaal. Het aantal 
verhuringen stijgt jaar na jaar.

De heer Dunon merkt op dat de algemene werkingsuitgaven, voor het actieplan ‘multifunctionele 
landbouw in ruimtelijke context’, werden verminderd om de lagere inkomsten uit deelname aan 
projecten te compenseren. Hij vraagt hiervoor een verklaring aangezien in de tabel 0 euro aan 
ontvangsten staat genoteerd.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, antwoordt dat de 2 kadertjes samen dienen gelezen te 
worden. Bij het actieplan ‘innoveren via landbouwonderzoek en voorlichting’ dalen de uitgaven met 
55.203 euro en de ontvangsten met 63.203 euro. Om aan die 63.203 euro te komen werden de 
uitgaven bij het actieplan ‘multifunctionele landbouw in ruimtelijke context’ met 8.000 euro verlaagd.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede komt terug op de verschuiving van 50.000 euro tussen de 
communicatiedienst en de juridische dienst. Ze stelt vast dat het hier gaat over het terugboeken van 
50.000 euro naar de communicatiedienst en wenst te weten waar de oorspronkelijke verschuiving van 
dit bedrag naar de juridische dienst terug te vinden is.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, licht toe dat de eerste beweging verwerkt werd in de 3de 
budgetwijziging van 2016.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt dat de derde budgetwijziging pas in december 2016 werd 
goedgekeurd en vindt het vreemd dat hierna nog een interne kredietaanpassing gebeurde.

De heer De Witte, provinciegouverneur, vult aan dat de derde budgetwijziging reeds in oktober of 
november door de deputatie werd goedgekeurd. Deze interne kredietaanpassing werd pas in 
december aan de deputatie voorgelegd.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 25 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 25.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 26.
Rapportering visumdossiers 2016
Deze kennisgeving werd op 7 maart 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

De heer Dunon heeft een vraag over de renteloze leningen op blz. 4 van het overzicht. Hij stelt vast 
dat deze rubriek apart grafisch werd weergegeven en vraagt over welke dossiers het hier gaat.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat deze dossiers handelen over leningen die worden 
gegeven aan huisvestingsmaatschappijen om renovaties te doen.

De heer Dunon vraagt of deze dossiers ook geviseerd moeten worden.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt bevestigend.

De heer Dunon leest op blz. 6 van het rapport dat 269 dossiers een visum kregen met opmerkingen 
en of aanpassingen. Hij vraagt of hier dossiers bij waren die onvoldoende gemotiveerd waren en 
wenst enkele concrete voorbeelden hiervan.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, licht toe dat sommige dossiers een visum krijgen met 
opmerkingen. Deze dossiers worden aangepast, conform het advies van de dienst financiën. Nadien 
worden ze aan de deputatie voorgelegd. Indien dossiers onvoldoende gemotiveerd zijn, worden ze 
bijgevolg eerst aangepast vooraleer ze ter goedkeuring aan de deputatie worden voorgelegd.

De heer Dehaene, gedeputeerde, vult aan dat het geven van concrete voorbeelden geen meerwaarde 
heeft omdat elk dossier ook anders is maar benadrukt dat de dossiers aangepast worden conform het 
advies van financiën.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 26 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 26.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 27.
1ste reeks budgetwijzigingen 2017
Dit voorstel werd op 7 maart 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat de eerste budgetwijziging 2017 slechts een aantal 
technische aanpassingen omvat. In de cijfers werd geen rekening gehouden met de financiële 
implicaties van het Vlaams regeerakkoord. Deze wijzigingen zullen in de loop van 2017 verwerkt 
worden in het budget.
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Hij legt uit dat er 2 miljoen euro extra werd ingeschreven voor bijkomende ontvangsten vanuit de 
opcentiemen. Daarnaast werd 1 miljoen euro voorzien ten gevolge van een dading die werd 
afgesloten met het bisdom Mechelen voor de financiering van de kathedrale kerkfabrieken.

Hij deelt mee dat de provincie bovendien 300.000 euro extra heeft ontvangen van Vlaanderen voor de 
Regionale landschappen. Dit bedrag werd ontvangen door de provincie maar wordt integraal 
doorgestort naar de betreffende landschappen.

Vervolgens wordt 14,8 miljoen euro verschoven van 2016 naar 2017 omdat een aantal projecten niet 
volledig konden afgerond worden. Het betreft hier investeringen in o.a. de provinciale domeinen, het 
Wijnpersgebouw en fietspaden.

Ook het geraamd resultaat van 2016 werd voor een bedrag van 11,4 miljoen euro ingeschreven. Hij 
licht toe dat de verschuivingen van de investeringen op deze manier afgevlakt worden met het 
resultaat uit 2016.

De heer Dunon vraagt wat meer toelichting rond de tabel M2 – Staat van het financieel evenwicht op 
blz. 10. Hij stelt dat bij IKA 1 2016 ook een wijziging hoort van het liquiditeitenbudget (rapport BW4). 
Als hij deze tabel vergelijkt met de tabel uit BW1 2017, is enkel het cijfer van de investeringen 
verschillend. In IKA 1 2016 staat immers -31.939.102 euro ingeschreven terwijl in BW1 2017 
-20.519.281 euro wordt vermeld. Hij vraagt hierover meer toelichting.

De heer Dehaene, gedeputeerde, herhaalt dat het verschil te verklaren is door de verschuiving van 
projecten die in 2016 niet volledig konden uitgevoerd worden. Het bedrag voor deze investeringen 
werd verschoven naar 2017.

De heer Dunon vindt de cijfers zeer verwarrend. Hij vraagt of het mogelijk is in de toekomst een korte 
toelichting te voorzien in de bundel om de documenten makkelijker te kunnen vergelijken.

De voorzitter vult aan dat de toelichting reeds gegeven werd in de betreffende raadscommissie.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vermoedt dat de verwarring te wijten is aan het feit dat op de 
agenda niet werd weergegeven dat de meerjarenplanning eveneens wordt aangepast.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, reageert dat het meerjarenplan niet wordt aangepast. Ze 
stelt dat de bundel voldoet aan de regels die de BBC voorschrijft. Het feit dat de cijfers voor de 
investeringen in 2016 wijzigen, is een gevolg van de regel dat bij BW1 de overblijvende kredieten van 
de investeringsuitgaven en -ontvangsten van 2016 automatisch worden overgedragen naar 2017.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede treedt de heer Dunon bij en zegt dat het beter zou geweest zijn 
als in het begin van de bundel wat meer toelichting zou gegeven worden bij de cijfers.

De voorzitter reageert dat de financiële dienst reeds heel wat inspanningen heeft geleverd om de 
bundel zo transparant mogelijk te maken. Er zal bekeken worden of het in de toekomst mogelijk is een 
extra toelichting toe te voegen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft een vraag met betrekking tot de lijst van de gewijzigde 
nominatieve opdrachten op blz. 56. Ze stelt vast dat voor facilitair beheer een restsaldo voor een 
bedrag van 24.291 euro wordt voorzien voor de verbouwing van de keuken. Ze meent dat deze 
verbouwing reeds voltooid is en wenst te weten waarvoor dit restbedrag zal aangewend worden.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat de dienst facilitair beheer nog een aantal facturen 
verwacht met betrekking tot de uitvoering van dit project.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt voor welk bedrag er nog openstaande facturen zijn.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, vermoedt dat de openstaande facturen het bedrag van 24.291 euro 
zullen benaderen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst te weten over welke openstaande facturen het gaat.

De voorzitter stelt voor deze informatie toe te voegen aan het verslag.
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n.v.d.r.

Overgedragen budget project keuken provinciehuis: 24.291 euro

Betalingen in 2017:
- Abesco veiligheidscoördinator verwezenlijking: 983,44 euro
- PIT aannemer laatste schijf werken uitgevoerd 2016: 11.204,74 euro

Voor dit project is er nog een restsaldo van 12.102,82 euro. Er wordt een kleine eindfactuur van PIT 
verwacht voor enkele laatste afwerkingselementen zoals de plaatsing van lampen en pictogrammen.
Bij de raming werd er daarnaast rekening gehouden met eventuele negatieve prijsherzieningen. Bij 
een project op langere termijn heeft een aannemer immers recht om prijsherzieningen door te voeren 
volgens een index in de bouw. Als de prijzen dalen, vaart de provincie daar wel bij en kan er bijgevolg 
een overschot zijn op het voorziene budget.

Mevrouw Eynatten, financieel beheerder, benadrukt dat de overdracht van de restkredieten 
automatisch gebeurt. Het is niet de dienst die ervoor gekozen heeft het restsaldo over te dragen naar 
2017.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat de gunningsprocedure voor het project van de 
koelcellen, in het PAC te Herent, nog niet gekend was. Ze verwijst hiervoor tevens naar blz. 56. Ze 
vindt het vreemd dat nu gekozen wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke 
bekendmaking. Ze is van mening dat de kans op een groter aantal inschrijvers hoger is indien de 
opdracht wél vooraf wordt bekendgemaakt. Ze stelt dat op die manier ook een betere prijs kan 
bekomen worden en vraagt bijgevolg waarom hier gekozen wordt voor een procedure zonder 
bekendmaking.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat het voeren van een procedure zonder 
voorafgaandelijke bekendmaking wettelijk mogelijk is. Hij benadrukt dat er steeds getracht wordt om 
meerdere offertes te bekomen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat voor De Wijnpers een bedrag van 1.640.573 euro 
wordt overgedragen naar 2017. Ze deelt mee dat bij de eerste budgetwijziging 2016 voor de Wijnpers 
een bedrag van ongeveer 3.190.000 euro was ingeschreven. Dit was inclusief 182.000 euro die als 
restsaldo van 2015 werd overgedragen naar 2016. Ze vraagt of het klopt dat van deze 3.190.000 euro 
nu 1.640.000 euro wordt overgedragen naar 2017.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat deze 1.640.000 euro het totaalbedrag is en niet louter het 
bedrag dat wordt overgeheveld.

De voorzitter verduidelijkt dat het bedrag bestaat uit 1.500.000 euro en het restsaldo van 140.000 
euro. Hij beaamt dat de formulering duidelijker kon.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede meent zich te herinneren dat voor het provinciaal domein te 
Kessel-Lo eveneens een aantal projecten waren ingeschreven in het budget 2017 waarvan de wijze 
van gunnen op dat ogenblik nog niet gekend was. Ze stelt vast dat nu gekozen wordt voor het voeren 
van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en vraagt waarom precies voor deze 
procedure geopteerd werd. Ze verwijst hiervoor terug naar haar opmerking bij het project voor de 
koelcellen in het PAC te Herent.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat deze procedure een toepassing is van het wettelijk 
kader.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt het jammer dat de bevoegde gedeputeerde geen 
antwoord kan geven op de vraag waarom werd gekozen voor een procedure zonder bekendmaking 
terwijl een procedure met bekendmaking meer offertes kan opleveren.

De heer Smout zegt dat het in een dergelijke procedure makkelijker is om vier andere firma’s te 
selecteren zodanig dat de opdracht aan de vijfde partij kan gegund worden.

De voorzitter antwoordt dat er reeds een toelichting werd gegeven in de provincieraad over de 
verschillende procedures binnen de wet op overheidsopdrachten.
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De heer Laeremans wenst eveneens te weten waarom hier werd gekozen voor een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Ook hij is van mening dat de kans op meer offertes 
groter is bij het voeren van een procedure met bekendmaking.

De heer De Witte, provinciegouverneur, reageert dat de betrokken diensten, aan de hand van hun 
ervaring, firma’s voorstellen bij een procedure zonder bekendmaking. Hij benadrukt dat de deputatie in 
het algemeen nooit firma’s schrapt maar hoogstens firma’s toevoegt aan de selectielijst. Het kiezen 
van een procedure zonder bekendmaking heeft o.a. te maken met termijnen. Een procedure met 
bekendmaking vergt immers eerst een publicatie in het bulletin van aanbestedingen. Daarenboven 
blijkt uit de ervaring van de betrokken diensten dat sommige firma’s sowieso inschrijven en anderen 
niet. De deputatie hanteert daarom een algemene interne vuistregel waarbij minimum vijf kandidaten 
worden geraadpleegd om zo ten minste drie offertes te kunnen ontvangen. Dit is geen juridische 
verplichting maar de deputatie dringt erop aan dat de diensten deze vuistregel hanteren.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt dat het argument ‘tijdsbesparing’ enkel zou mogen 
aangewend worden in dringende gevallen.

De heer De Witte, provinciegouverneur, zegt dat de redenering mag betwist worden maar dat de 
vuistregel duidelijk is.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede denkt dat een procedure met bekendmaking meer 
inschrijvingen zou opleveren dan een procedure zonder bekendmaking.

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat in de procedure met bekendmaking een 
publicatie wordt gedaan in het bulletin van aanbestedingen. Bij de procedure zonder bekendmaking 
worden de opdrachtdocumenten rechtstreeks aan de firma’s gericht. In het geval met bekendmaking, 
dienen de firma’s het Bulletin zelf te raadplegen. Hij besluit dat het dus niet vanzelfsprekend is dat de 
ene procedure sowieso meer inschrijvingen zou opleveren dan de andere.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt vast dat er extra budget wordt voorzien voor de aanleg 
voor het autokampeerterrein in het provinciaal domein te Kessel-Lo. Bij de budgetopmaak werd 
hiervoor 470.000 euro voorzien. Ze deelt mee dat in deze budgetwijziging dit bedrag wordt verhoogd 
met 200.000 euro terwijl de N-VA-fractie het initieel bedrag reeds hoog vond. Ze vraag hierover meer 
toelichting.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat initieel 470.000 euro werd voorzien maar dat hieraan 
200.000 euro wordt toegevoegd voor het plaatsen van speeltuigen voor kinderen met een beperking. 
Het totale bedrag behelst de aanleg van het autokampeerterrein, de realisatie van een fietspad en het 
plaatsen van speeltuigen voor kinderen met een beperking.

De heer Laeremans vindt dat deze info vooraf had moeten gegeven worden toen het dossier aan de 
provincieraad werd voorgelegd. Initieel was er immers geen aangepaste speeltuin voorzien. Hij vindt 
het geen goede gang van zaken dat bij een budgetwijziging terloops wordt meegegeven dat de 
plannen gewijzigd zijn. Daarenboven wordt in de bundel geen toelichting gegeven over de gewijzigde 
situatie.

De heer Van den Cruijce heeft een vraag met betrekking tot de lijst met de gewijzigde nominatief toe 
te kennen subsidies vanaf blz. 59. Hierin las hij dat er 10.000 euro wordt voorzien voor ‘Kom op tegen 
Kanker’. Hij wenst te weten of het klopt dat de bijdrage die dient betaald te worden door het 
deelnemende team aan de actie ‘1000 km trappen’, wordt gesponsord door de provincie.

De heer Florquin, gedeputeerde, bevestigt dit.

De heer Van den Cruijce vindt het niet correct dat dergelijke bedragen uit de begroting komen. Hij stelt 
dat dit bedrag meestal door de deelnemers wordt verzameld. Hij vindt dat dit het doel van de 
responsabilisering voorbij gaat.

De heer Florquin, gedeputeerde, reageert dat met het sponsoren van een team, ook de organisatie 
‘Kom op tegen Kanker’ wordt gesteund.

De heer Laeremans verwijst naar blz. 64 van de bundel. Hij stelt vast dat het voorziene budget voor 
de MAV-werking van de vzw ‘Eigen Thuis’ en er bovendien een bijkomende subsidie wordt voorzien. 
Hij vraagt wat de reden is voor het voorzien van extra budget aangezien het oorspronkelijke dossier 
recent nog aan de provincieraad werd voorgelegd.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de details zullen toegevoegd worden aan het verslag. 
Hij meent zich te herinneren dat Vlaanderen een hoger bedrag heeft gestort dan voorzien. Hierdoor 
was er een overschot van de middelen in 2016 dat nu verwerkt wordt in BW1. Er wordt nagegaan of 
hiermee een extra busje kan aangekocht worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de aankoop van een busje niet onder 
investeringssubsidies dient te staan.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit zal nagekeken worden en herhaalt dat de details 
zullen worden toegevoegd aan het verslag.

n.v.d.r.

De motivering van de wijzigingen voor de aanpassing van de doelstellingennota voor MAV is terug te 
vinden op blz. 82 van de bundel van BW1 - 2017.

De heer Van den Cruijce merkt op dat op blz. 72 dat het budget voor sportmanifestaties werd 
verhoogd met 4.500 euro. Hij vraagt op welke manier deze wedstrijden worden geselecteerd. Hij stelt 
immers vast dat hoofdzakelijk sportmanifestaties uit Oost-Brabant worden gesubsidieerd. Hij vindt dat 
dit beter kan geregeld worden via een reglement zodat ook wedstrijden uit andere regio’s van de 
provincie kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat een dergelijk reglement heeft bestaan. Dit reglement 
werd echter afgeschaft omdat de bevoegdheid ‘sport’ zal overgedragen worden naar het Vlaams 
niveau. Hij licht toe dat, in afwachting van deze overdracht, de aanvragen van de organisatoren wel 
worden behandeld. Hij zegt dat niet enkel sportmanifestaties uit de Leuvense regio worden 
gesubsidieerd en verwijst hiervoor naar de druivencross en de druivenkoers in Overijse.

De heer Van den Cruijce vraagt waar de aanvragen worden ingediend. Hij wenst daarnaast te weten 
of er een formulier wordt gebruikt voor het aanvragen van de subsidie en of de subsidie gekend is bij 
de organisatoren.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat subsidies worden toegekend op basis van de 
aanvragen van de organisatoren zelf. Daarenboven dient het een evenement te zijn waarbij de 
provincie een zekere uitstraling kan meegeven inzake sport. De aanvragen komen binnen bij de 
diensten zelf. De organisatoren weten uit het verleden dat ze kunnen rekenen op steun van de 
provincie.

Mevrouw Van de Wiele stelt vast dat de Primus Classic Impanis – Van Petegem Haacht twee maal 
wordt vermeld in de lijst met nominatief toe te kennen subsidies. Dit evenement staat zowel bij de 
wijzigingen als bij de nieuwe subsidies. Ze vraagt hierover meer toelichting.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat zowel aan de Primus Classic Impanis alsook aan het 
Yonex badmintontornooi in 2016 een subsidie werd toegekend voor respectievelijk 2.500 euro en 
2.000 euro. De facturen om deze subsidie te rechtvaardigen werden echter laattijdig ingediend. De 
subsidie kon in 2016 niet meer vereffend worden en zal bijgevolg pas in 2017 uitbetaald worden.

De heer Dehaene, gedeputeerde, komt terug op de vraag van de heer Laeremans over de MAV-
werking. Hij deelt mee dat de noodzakelijke toelichting terug te vinden is op blz. 82 van de bundel.

De heer Laeremans vindt dat dergelijke overlappingen moeten vermeden worden. Hij vraagt of in de 
toekomst kan gewerkt worden met verwijzingen zodat de bundel duidelijk leesbaar is.

De voorzitter antwoordt dat het wettelijk opgelegd schema wordt gevolgd voor het geven van de 
rapporteringen. Hij stelt dat de financiële dienst reeds erg zijn best deed om de bundel te 
verduidelijken. Hij is het ermee eens dat dit wellicht nog voor verbetering vatbaar is.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 27 ter stemming voor.
Voorstel nr. 27 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 36 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 28 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 28.
Bevoegdheidsverdeling deputatie - omgevingsvergunning
Deze kennisgeving werd op 23 februari 2017 behandeld door de deputatie.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de omgevingsvergunning werd ingevoerd en dat deze 
wijziging dient vertaald te worden naar de bevoegdheidsverdeling. Hij deelt mee dat gedeputeerde 
Roefs verantwoordelijk is voor de dossiers in eerste aanleg, gedeputeerde Schevenels bevoegd is 
voor de dossiers in beroep voor het arrondissement Leuven en hijzelf verslaggever wordt voor de 
dossiers in beroep voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.

De heer Dunon vraagt of dit dossier besproken werd in een raadscommissie.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat deze kennisgeving niet aan de raadscommissie 
werd voorgelegd.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 28 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt kennis van kennisgeving nr. 28.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 29.
Dienstenopdracht voor het opstellen van een planmilieueffectenrapportage met 
mobiliteitseffectenrapportage voor de herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein Bomaco 
te Zellik (Asse). Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 7 maart 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, licht toe dat dit dossier een dienstenopdracht betreft voor het 
opstellen van een planmilieueffectenrapportage met mobiliteitseffectenrapportage voor de 
herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein Bomaco te Zellik. Ze deelt mee dat werd 
gekozen voor een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opmaak van een plan-MER met 
mobiliteitseffectenrapportage kadert binnen de studie die door de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant reeds werd uitgevoerd. Na deze studie kan 
gestart worden met de opmaak van het PRUP.

De heer Van den Cruijce vermoedt dat het hier gaat om een potentiële uitbreiding van de 
industriezone. Hij wenst in dit kader te weten hoever het staat met de taakstelling van de provincie wat 
betreft de kleinstedelijke gebieden in totaal en Asse in het bijzonder.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de provincie een taakstelling heeft voor zones 
tussen 15ha en 45ha. Er werd met het gemeentebestuur van Asse en de industriezone van Mollem 
overeengekomen dat er meer open ruimte zou gecreëerd worden. Vandaar ook het voorstel om in de 
Bomaco-site niet alleen een reorganisatie te doen maar eveneens in een nieuwe invulling van het 
bedrijventerrein te voorzien. Ze vermoedt dat de totale oppervlakte geen 45ha bedraagt maar zegt dat 
het exacte cijfer zal worden overgemaakt.

n.v.d.r.

De opdracht voor Bomaco betreft een uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones Bomaco en 
Broekooi. Deze wordt onder meer gemotiveerd vanuit het niet behalen van de taakstelling 
‘bedrijvigheid’ voor het kleinstedelijk gebied Asse, omdat in Mollem de ‘open ruimte waarden’ hebben 
geprimeerd bij het bepalen van de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande bedrijvenzone.

De taakstelling bedrijvigheid bedraagt voor het kleinstedelijk gebied Asse minimum 15ha, met een 
streefcijfer van 45ha.
Binnen het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied werd ongeveer 15ha uitbreiding bestemd, 
en in het planproces voor Bomaco zal 10ha uitbreiding worden onderzocht.

De heer van den Cruijce vraagt wie hier initiatiefnemer is.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat dit initiatief werd genomen in samenspraak met 
de eigenaar, de betrokken gemeente en de provincie. Ze legt uit dat er eveneens contacten zijn 
geweest in het kader van het project in Mollem waar werd geopteerd om minder bedrijventerreinen te 
voorzien maar meer respect te hebben voor de open ruimte. Ze zegt dat hierdoor een mogelijke 
uitbreiding op de Bomaco-site wordt onderzocht.
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Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 29 ter stemming voor.
Voorstel nr. 29 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 30.
PISO Tienen - vernieuwen speelplaats - goedkeuring bestek en wijze van gunnen
Dit voorstel werd op 21 februari 2017 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat dit dossier niet enkel de vernieuwing van de speelplaats 
omvat maar tevens de herstelling van het dak van de ondergrondse parking. Een stabiliteitsstudie van 
het dak van de parking heeft immers uitgewezen dat, om grotere kosten te vermijden, in de nabije 
toekomst herstellingen dienen te gebeuren. Via de speelplaats is er immers waterinsijpeling naar de 
onderliggende parking. Hij legt uit dat voor dit project de technisch beste en daarnaast meest 
duurzame oplossing werd gekozen. De speelplaats zal voorzien worden van een nieuwe sportbelijning 
voor de sportafdelingen van de school.
Hij zegt dat mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede tijdens de raadscommissie vroeg hoe het 
studiebureau werd aangesteld. Hij deelt mee dat meerdere studiebureaus werden gecontacteerd en 
dat de aanstelling tegen aangenomen factuur gebeurde omdat het bedrag lager was dan 8.500 euro. 
Het studiebureau maakte vervolgens het bestek op voor de heraanleg van de speelplaats en de 
herstelling van het dak van de parking.

De heer Laeremans vraagt of de herstelling van de schade door de waterinsijpeling inbegrepen is in 
dit dossier. Hij verwijst hiervoor naar de foto’s in het dossier.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de herstelling van de waterschade inbegrepen is in dit 
dossier. Hij verduidelijkt dat er momenteel geen stabiliteitsproblemen zijn maar dat het wel 
noodzakelijk is om de waterinsijpeling te verhelpen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil weten in hoeverre rekening moet gehouden worden met 
een hemelwaterverordening. Ze stelt dat dit project kan bekeken worden als de herstelling van een 
speelplaats of de herstelling van een dak. Ze neemt aan dat het hemelwater, dat op de speelplaats 
terecht komt, hoe dan ook moet opgevangen worden.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat de hemelwaterverordening hier niet van toepassing is. 
Dit project wordt benaderd als zijnde een herstelling van een speelplaats en niet als de herstelling van 
een dak zoals bij een woning.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede besluit dat de oppervlakte, waar geen waterinsijpeling meer 
mogelijk is, groter wordt. Ze stelt dat dit ondervangen moet worden.

De heer Florquin, gedeputeerde, benadrukt dat het hemelwater nu reeds via de riolering, aan de 
zijkanten van de speelplaats, wordt opgevangen. Ook de vernieuwing van de riolering is opgenomen 
in het bestek.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 30 ter stemming voor.
Voorstel nr. 30 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 66 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 31.
Reglement openbaarheid van bestuur - wijziging
Dit voorstel werd op 21 februari 2017 behandeld in het Bureau van de provincieraad.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat het reglement op openbaarheid van bestuur wordt 
aangepast. Zo zullen enkele materiële fouten worden rechtgezet en worden de artikels 5 & 6 uit het 
reglement geschrapt door een wijziging in het provinciedecreet. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor 
de burger gecreëerd om in de toekomst via een webapplicatie een aanvraag in te dienen. De huidige 
werkwijze voor de behandeling van een openbaarheidsvraag is immers erg omslachtig.
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De heer Laeremans verwijst naar art. 3 op blz. 4 van het raadsvoorstel. Hij zegt dat in de rechterkolom 
van het begrippenkader wordt vermeld dat verbeteringen kunnen worden aangebracht indien de info 
onjuist of onvolledig is. Hij vermoedt dat deze bepaling enkel geldig is op persoonlijke info maar vindt 
dat deze zin, in de huidige context, op alle bestuursdocumenten van toepassing kan zijn. Hij vindt 
deze passage te ruim geformuleerd en vraagt of dit kan aangepast worden.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat zal nagekeken worden of dit al dan niet kan of moet 
aangepast worden. Hij zegt dat het antwoord zal toegevoegd worden aan het verslag.

n.v.d.r.

In het artikel 3 van het reglement wordt, naar analogie met het decreet openbaarheid (eveneens art. 
3), in het begrippenkader opgenomen wat onder openbaarheid moet worden begrepen.
Namelijk: 1. Openbaarmaking: inzage verlenen in een bestuursdocument, er uitleg over verschaffen, 
er een afschrift van overhandigen, of er een verbetering in laten aanbrengen van onjuiste of 
onvolledige info.

In het artikel 8 van het reglement wordt dit verder uitgewerkt: Indien bestuursdocumenten in het bezit 
van de provincie onjuiste of onvolledige informatie over iemand bevatten, kan de betrokkene de 
provincie vragen de informatie te verbeteren of aan te vullen. De betrokkene moet hiervoor de nodige 
bewijsstukken voorleggen. Hij stuurt zijn vraag tot verbetering of aanvulling aan de provinciegriffier. De 
provincie is verplicht op deze vraag in te gaan. De verbetering of aanvulling is kosteloos.

In het decreet is deze verdere uitwerking opgenomen in het artikel 16.

Om juridisch-technische redenen wordt geen aanpassing gedaan aangezien het reglement immers 
dezelfde opbouw volgt als het decreet:
- omschrijving begrippenkader
- toelichting voorwaarden, procedures en uitzonderingen

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 31 ter stemming voor.
Voorstel nr. 31 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 64 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 32.
De benoeming van een bedrijfsrevisor voor VERA voor de boekjaren 2017 t.e.m. 2020: gunning
Dit voorstel werd op 7 maart 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, licht toe dat wordt voorgesteld Luc Ostyn bvba te benoemen als 
nieuwe bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2017 t.e.m. 2020. Ze legt uit dat deze bedrijfsrevisor werd 
geselecteerd nadat vijf bedrijfsrevisoren werden geraadpleegd. Twee kandidaten dienden een offerte 
in. De gunning gebeurde op basis van een offerteaanvraag zonder voorafgaande bekendmaking.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 32 ter stemming voor.
Voorstel nr. 32 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 47 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. 33.
Aanpassing statuten vzw ‘de Rand’ ten gevolge van het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de 
Vlaamse publieke sector van 22 november 2013
Dit voorstel werd op 20 februari 2017 via een informele bevraging voorgelegd aan de leden van de 
raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat de statuten van vzw de Rand worden aangepast ten 
gevolge van het decreet deugdelijk bestuur. Dit decreet werd op 8 februari 2017 goedgekeurd. Hij legt 
uit dat elk lid van de vzw één stem heeft. In de algemene vergadering zal de provincie nog vier 
vertegenwoordigers mogen afvaardigen. In de raad van bestuur worden de provinciale 
vertegenwoordigingen teruggebracht van vier naar twee. Daarnaast wordt ook een commissaris van 
de Vlaamse regering aangeduid voor het toezicht vanuit de overheid.
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Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 33 ter stemming voor.
Voorstel nr. 33 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 61 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 34.
Toegelicht voorstel van beslissing inzake de voorziening van verzorgingstafels in de gebouwen van de 
provincie
Dit voorstel werd op 4 februari 2017 ingediend door de N-VA-fractie.
Op 14 maart 2017 diende de deputatie amendement nr. 34/1 in met betrekking tot verzorgingstafels in 
de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant.

De heer Moeyersons zegt een tijd geleden een schriftelijke vraag te hebben gesteld over 
verzorgingstafels in de provinciale gebouwen. Het is immers niet simpel om een geschikte plaats te 
vinden om kinderen te verschonen. Hij licht toe dat uit het antwoord op deze schriftelijke vraag bleek 
dat op sommige plaatsen nog geen verzorgingstafels voorzien zijn. Hij stelt dat in het handboek 
‘toegankelijkheid publieke gebouwen’ van het agentschap ‘Toegankelijk Vlaanderen’ staat te lezen dat 
sanitaire ruimtes voor mensen met een beperking een geschikte locatie zijn om een verzorgingstafel 
te voorzien. De N-VA-fractie stelt dan ook voor om alle publieke gebouwen van de provincie te 
voorzien van een ruimte om kinderen te verzorgen en daarnaast het engagement aan te gaan om in 
alle toekomstige gebouwen hiermee rekening te houden.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht het amendement toe en zegt dat de deputatie voorstelt enkel 
verzorgingstafels te voorzien in de publiek openbare gebouwen en niet in elk gebouw van de provincie 
zoals vermeld in het voorstel van de N-VA-fractie. Hij zegt dat in de loop van 2017 een 
verzorgingstafel zal voorzien worden in het provinciehuis, het hoofdgebouw in het PIVO, het 
hoofdgebouw van het proefcentrum Pamel en het hoofdgebouw van het proefcentrum te Herent.

De heer Moeyersons zegt dat de N-VA-fractie akkoord kan gaan met de voorgestelde wijziging.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt het jammer dat het amendement het voorstel volledig 
vervangt om te vermijden dat de herkomst van het voorstel terug te vinden is. 

De voorzitter vermoedt dat de N-VA-fractie er zelf wel voor zal zorgen dat bekend raakt door wie het 
voorstel werd ingediend. Hij benadrukt dat genotuleerd wordt dat het oorspronkelijk voorstel met 
betrekking tot de verzorgingstafels werd ingediend door de N-VA-fractie.

Mevrouw Buyse heeft nog een opmerking met betrekking tot de toiletten op de gelijkvloerse verdieping 
in het provinciehuis. Ze stelt dat deze ruimtes proper zijn maar dat er een onaangename geur hangt. 
Ze vraagt of dit kan verholpen worden.

De voorzitter antwoordt dat dit zal doorgegeven worden aan de dienst facilitair beheer.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 34/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 34/1 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt het geamendeerde voorstel nr. 34 ter stemming voor.
Het geamendeerde voorstel nr. 34 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 
stemmen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 35.
De Watergroep - voordracht van twee kandidaten voor twee mandaten van P-bestuurder
Dit voorstel werd op 9 maart 2017 behandeld door de deputatie.

De heer Laeremans vraagt wat een P-bestuurder betekent.

De voorzitter antwoordt dat de ‘P’ staat voor het provinciaal comité waar de gemeentelijke en 
provinciale bestuurders in zetelen.
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Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat 1ste 
kandidaat P-bestuurder voor de Watergroep (vrouwelijke kandidaat):
- Mevrouw Corinne Olbrechts;
- Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

De voorzitter legt artikel 1 van voorstel nr. 35 ter stemming voor.
Mevrouw Corinne Olbrechts behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, mevrouw Linda De 
Dobbeleer-Van den Eede behaalt 22 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt mevrouw Corinne Olbrechts aangesteld als vrouwelijke kandidaat P-bestuurder voor 
de Watergroep.

De voorzitter deelt mee dat hij de volgende kandidaturen heeft ontvangen voor het mandaat 1ste 
kandidaat P-bestuurder voor de Watergroep (mannelijke kandidaat):
- De heer Manu Claes;
- De heer Joris Van den Cruijce.

De voorzitter legt artikel 2 van voorstel nr. 35 ter stemming voor.
De heer Manu Claes behaalt bij geheime stemming 37 stemmen, de heer Joris Van den Cruijce 
behaalt 21 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden zich, zoals weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.
Bijgevolg wordt de heer Manu Claes aangesteld als mannelijke kandidaat P-bestuurder voor de 
Watergroep.

BESLOTEN ZITTING

(…)

De  voorzitter deelt mee dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 25 april 2017 en sluit de 
vergadering om 15.55 uur.


