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Agendapunten

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De heer Eddy Poffé opent de vergadering en informeert of er nog vragen zijn betreffende het  
verslag van  20 juni 2017.

De notulen van de vergadering van 20 juni 2017 worden goedgekeurd.

2. Inhuren ICT profielen via raamcontract Vlaamse Overheid – Principe

Mevrouw Tie Roefs licht toe dat via een raamcontract bij de firma USG Public Sourcing  het zoeken en 
inhuren van de juiste profielen voor de dienst Informatica efficiënt kan plaatsvinden. Het betreft een 
budgetvriendelijke aanpak. 

Mevrouw Marleen Van de Wiele vraagt of het reeds duidelijk is welke profielen er precies gezocht worden.



Mevrouw Tie Roefs antwoordt dat men op deze manier  flexibel kan inspelen op de noden die zich 
aandienen (bijvoorbeeld personeelsleden die wegvallen en die snel vervangen dienen te worden). Een 
lijstje van de exacte profielen is er nog niet.

Mevrouw Marleen Van de Wiele  wil weten of het dus eerder over ‘opvulling’ gaat. 

De heer Luc Jaspers verduidelijkt dat het gaat om gevallen waarbij onverwachte incidenten zich voordoen, 
en gelegenheden waarbij medewerkers uitvallen. Wanneer medewerkers uitvallen voor gespecialiseerde 
opdrachten kan het lang duren eer een intern informaticus ingewerkt is. Op deze manier gaat dat veel 
sneller. 

Er zijn geen vragen meer.

Dit dossier wordt met een positief advies voorgelegd aan de provincieraad.

3. Opstarten gunningsprocedure i.v.m. raamovereenkomst voor licenties, uitbreidingen, 
aanpassingen en onderhoud van de Documentum-omgeving van het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant. Goedkeuring van gunnen en bestek

Mevrouw Tie Roefs  geeft toelichting bij deze  gunningsprocedure voor een raamcontract voor de software 
voor documentbeheer (bestaand uit vier percelen, gaande van licenties tot onderhoud), die van cruciaal 
belang is voor het dossierbeheer van de provinciale administratie.

Er zijn geen vragen.

Dit dossier wordt met een positief advies voorgelegd aan de provincieraad.

4. VERA – statutenwijziging

Mevrouw Tie Roefs licht toe dat de statutenwijziging het uitbreiden van de doelgroep betreft naar 
alle rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven en van dewelke ofwel hun 
werkzaamheden in hoofdzaak (ten belope van meer dan 50%) gefinancierd worden door de 
overheid in de vorm van subsidiëring ofwel meer dan de helft van de leden van hun bestuurs-, 
leidinggevende of toezichthoudende orgaan wordt aangewezen door de
lokale overheidsinstanties. De concrete aanleiding  voor deze statutenwijziging is de vraag van 
de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal om beroep te kunnen doen op de diensten van 
VERA.

Mevrouw Linda Van den Eede vraagt wat de aanleiding voor deze statutenwijziging was.

Mevrouw Tie Roefs herhaalt dat dit een vraag van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal 
was om een beroep te kunnen doen op de dienstverlening van VERA. Opdat dit zou kunnen, 
dient echter een statutenwijziging te gebeuren.

Mevrouw Linda Van den Eede verontschuldigt zich voor de dubbele vraagstelling.

De heer Eddy Poffé vraagt of er nog vragen zijn.

Er zijn geen vragen meer.
Het dossier VERA – statutenwijziging wordt met een gunstig advies aan de provincieraad 
voorgelegd.



5. 3e budgetwijziging 2017

Mevrouw Monique Swinnen start met een toelichting bij het rapport BW 4 – Wijziging van het 
liquiditeitenbudget (p.54). Ze geeft aan dat er zoals steeds bij een 3e budgetwijziging, veel 
verschoven wordt naar 2018.
De heer Marc Florquin geeft wat uitleg i.v.m. de toekenning van een dividend in het kader van de 
verkoop van de tak afval door Haviland aan Intradura. Dit wordt omgezet in obligaties. Hij zegt 
dat dit bedrag pas ontvangen zal worden in schijven vanaf 2020 tot 2034. Vanaf 2018  worden er 
intresten ingeschreven. 
Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of dit het bedrag is dat betaald wordt aan de provincie voor 
de uittreding.
De heer Marc Florquin antwoordt dat we uittreden voor een gedeelte. Hij zegt dat Intradura werd 
opgericht voor de tak afval en de provincie daaruit is gestapt samen met enkele steden en 
gemeenten. Het aandeel van de provincie in de verkoop aan Intradura is 1,3 mio euro en dat 
wordt gespreid uitbetaald. 
Mevrouw Monique Swinnen benadrukt dat het uitsluitend over het gedeelte ‘afval’ gaat.
Mevrouw Linda Van den Eede informeert of er voor Haviland nog een overeenkomst moet 
gemaakt worden voor de volledige uittreding en wat ze zich moet voorstellen bij het deel van 
Haviland bij uittreding.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dat het een pertinente vraag is waarop nog geen antwoord is. 
Het zal volgend jaar best in onderlinge overeenkomst opgenomen worden. Ze voegt toe dat het 
nergens gespecifieerd is maar dat het altijd in verhouding zal zijn met het aandeel dat de 
provincie had.
De heer Jan Laeremans vraagt of er al zicht is op de timing.
De heer Marc Florquin antwoordt dat het iets is voor januari.
Mevrouw Linda Van den Eede  hoopt dat het geen vechtscheiding wordt.
De heer Marc Florquin zegt dat dat zeker niet de bedoeling is maar dat we zeker onze belangen 
ten volle zullen verdedigen.
De heer Jan Laeremans vraagt of de provincie zelf een raming maakt ter voorbereiding van de 
onderhandelingen.
Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat dit volgend jaar grondig zal voorbereid worden.

Mevrouw Monique Swinnen gaat verder met de toelichting van de 3de budgetwijziging.

De heer Jan Laeremans heeft vragen bij de zonnewering. Hij wenst te weten of dit voor het 
provinciehuis is en of het gaat over volledige vervanging.
De heer Walter Zelderloo legt uit dat de zonnewering wel degelijk aan vervanging toe is. Hij 
verwijst naar de talloze problemen i.v.m. dit dossier; installateurs zijn in faling gegaan en er wordt 
nu gezocht naar alternatieven. Dit gaat dit jaar niet meer lukken maar er wordt getracht dit 
volgend jaar uit te klaren.
De heer Jan Laeremans vraagt hoe lang de huidige zonnewering in gebruik is.
De heer Walter Zelderloo antwoordt dat deze werd geplaatst in 2012.
Mevrouw Linda Van den Eede informeert of het normaal is dat het zo snel vervangen wordt.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dat dit zeker niet normaal is. Ze voegt toe dat deskundigen 
blijven zoeken naar wat hier technisch gezien meest efficiënt en betaalbaar is. Het is een 
technische uitdaging omdat door de wind rond de toren de zonnewering stuk vliegt.
De heer Walter Zelderloo verduidelijkt dat het te maken heeft met het gebruikte mechanisme en 
dat het schuifsysteem en de roulementen niet voldoende sterk zijn.
De heer Jan Laeremans vraagt of dat het best aan de binnenkant van de ramen zou geplaatst 
worden.
De heer Walter Zelderloo legt uit dat er momenteel een onderzoek loopt met 4 alternatieven 
waaronder een klepsysteem buiten, film op de ramen, gordijnen …



Mevrouw Linda Van den Eede bemerkt dat het toch onmogelijk is dat dit probleem zich uitsluitend 
stelt voor het provinciehuis.
Mevrouw Monique Swinnen merkt op dat het zo was voorzien in het ontwerp van het gebouw. 
Daar wordt nu vanaf gestapt; er wordt nu prioriteit gegeven aan het comfort van het personeel.
De heer Jan Laeremans vraagt of er kosten kunnen teruggevorderd worden en wenst een 
overzicht van alle kosten.
De heer Walter Zelderloo geeft aan dat dit kan besproken worden in de raadscommissie 
gebouwen/infrastructuur

Mevrouw Monique Swinnen gaat verder op p.57 met de nominatieve opdrachten en geeft een 
toelichting bij het amendement van de Wijnpers. Ze verduidelijkt dat de wetgeving na BW2 is 
veranderd waardoor een nieuwe werkwijze wordt voorgesteld d.m.v. een amendement vanuit de 
raadscommissie.
De heer Walter Zelderloo voegt toe dat de benaming van de procedure verandert naar ‘openbare 
procedure’ en als voordeel heeft dat er nu ook kan gegund worden op basis van de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding. 

Het amendement nr. 1 wordt met een gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.

Mevrouw Monique Swinnen gaat verder met de lijst van de nominatieve subsidies en brengt het 
2de amendement aan -  huisvestingsbeleid aan Vlabinvest (p.80).
De heer Tom Dehaene legt uit dat het budget wel voorzien was maar technisch niet correct 
bestemd was; het werd voorzien als werkingsbudget i.p.v. een investeringsbudget.

Het amendement nr. 2 wordt met een gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.

Mevrouw Monique Swinnen informeert of er nog vragen zijn i.v.m. de overige documenten.

Mevrouw Katleen D’Haese vraagt waarom de subsidie aan de vzw Bioforum wordt geschrapt.
Mevrouw Tie Roefs licht toe dat die subsidie voorzien was voor de Bioweek en niet als dusdanig 
wordt georganiseerd. Er zal in 2018 een nieuw project worden ingeschreven.
Mevrouw Martine Janssens merkt op dat de subsidie van het Vlaams beleid inzake 
uitbreidingstewerkstelling voorzien is voor de loonkost van een stafmedewerker om de 
samenwerking tussen de provincie en de regionale landschappen te versterken (p. 65). Ze stelt 
vast dat de subsidie jaarlijks wordt verhoogd met 1% en niet met 2% zoals de gemiddelde 
jaarlijkse loonstijging. 
Mevrouw Tie Roefs antwoordt dat een jaarlijkse stijging van 1% werd overeengekomen. De 
provincie voorziet in een basisfinanciering om projecten te realiseren.
Mevrouw Martine Janssens vraagt of het gewest misschien meer financiert.
Mevrouw Tie Roefs verduidelijkt dat de verbindingsfunctie een communicatiefunctie is geworden 
en gedeeltelijk met VIA middelen gefinancierd wordt die beperkter zijn dan in het verleden.
Bij komende vraag gesteld door Lucia Dewolfs : van waar komt die daling in het budget?
Antwoord Tie Roefs : VIA heeft minder middelen

Mevrouw Katleen D’Haese vraagt waarover het project WARnings gaat.
Mevrouw Tie Roefs legt uit dat het een compositie is van eigen bodem die volgend jaar in 
opvoering wordt gebracht i.h.k.v. de herdenking van WOI.

Mevrouw Martine Janssens vraagt wat meer uitleg i.v.m. de subsidie Elzenhof (p.71).
Mevrouw Monique Swinnen brengt aan dat het antwoord zal toegevoegd worden aan het verslag.

De administratie voegt een bijlage toe van de dienst ruimtelijke ordening



De 3e budgetwijziging 2017 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

6. Rondvraag

De heer Eddy Poffé vraagt of er nog vragen zijn.

Er zijn geen andere vragen meer.

         De secretaris, De voorzitter,

         Nicole Schepmans Eddy Poffé


