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Agendapunten

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De heer Jaak Pijpen opent de vergadering en informeert of er nog vragen zijn betreffende het  
verslag van  30 mei 2017.

De notulen van de vergadering van 30 mei 2017 worden goedgekeurd.

2. Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een verzekering arbeidsongevallen 
en aanverwante risico’s voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur 



van Vlaams- Brabant. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarde van de wijze 
van gunnen.

Mevrouw Monique Swinnen licht het dossier toe.

De heer Daniël Fonteyne informeert naar de reden van de korte termijn van het 
verzekeringscontract.
De heer Francis Baeck antwoordt dat de reden de wetgever is die de maximale termijn recent 
heeft verminderd tot “en règle” 4 jaar. Daarnaast speelt de aard van de specifieke 
verzekeringstak ook een rol. Voor arbeidsongevallen is de verzekeringstermijn vrij kort. Voor de 
hospitalisatieverzekering is het lopende contract maximaal  8 jaar. Het is eveneens zo dat we 
goede inschrijvers niet willen afschrikken door overdreven lange verzekeringstermijnen.

De heer Johan De Haes vraagt wat de rol hierin is van Vanbreda.
De heer Francis Baeck legt uit dat de consultant de tussenpersoon is tussen de provincie en de 
verzekeringsmaatschappij; hij speelt een belangrijke ondersteunende rol voor ons en zorgt ervoor 
dat het dossier correct wordt afgehandeld.

De heer Johan De Haes merkt op dat de provincie en/of Vanbreda van een dossier een 
‘probleem’dossier kan maken. Hij vraagt of dit niet wat concreter moet omschreven worden en 
welke hiervan de gevolgen zijn voor de provincie en de verzekeraar.
De heer Francis Baeck zegt dat de contouren van een probleemdossier moeilijk te definiëren zijn 
en dat het eveneens onverstandig zou zijn om dit te doen; op die manier zouden enkele situaties 
kunnen worden uitgesloten en dat zou spijtig zijn.
De heer Johan De Haes vraagt of het een negatieve invloed zou hebben op de verzekeraar als 
een dossier wordt gekwalificeerd als een probleemdossier.
Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat de klant wil kunnen zeggen wanneer een dossier meer 
aandacht verdient.

Mevrouw Martine Janssens informeert of het dossier werd besproken tijdens een 
onderhandelingscomité met de syndicaten en voegt toe dat dit bij de gemeenten wel zo zou zijn.
De heer Francis Baeck zegt dat arbeidsongevallen onder dagelijks bestuur valt en dus niet 
voorgelegd werd aan de syndicaten hetgeen niet  betekent dat ze het initiatief kunnen nemen om 
meer uitleg te vragen maar dat is in dit geval niet gebeurd. Indien het bijvoorbeeld over het 
pensioendossier zou gaan, zou dit inderdaad vooraf met de syndicaten besproken worden.

Mevrouw Martine Janssens wijst erop dat het de tendens is om verzekeringen te bundelen om 
een betere kwaliteit/prijsverhouding te bekomen en dat de provincie de verzekeringen gaat 
splitsen.
De heer Francis Baeck licht toe dat de provincie werkt met een getrapte vorm van concurrentie. 
Het is zo dat bij openbare procedures het niet op voorhand geweten is, wie er op af gaat komen 
en al zeker niet wat de voorwaarden zullen zijn. De meest efficiënte manier voor dit dossier is dat 
we met een consultant werken die zicht heeft op het geheel.
Mevrouw Martine Janssens vindt dat dit net doet blijken dat het beter is om te centraliseren.
De heer Francis Baeck zegt dat bundeling van verzekeringscontracten niet aangewezen is en 
legt uit dat premievoeten van een verzekeringsproduct vooral worden gestuurd door de 
schadestatistiek die vermeld wordt in het bestek. Het beroep op de mededinging is een lang 
proces: de initiële offertes, analyse, mondelinge onderhandelingen, suntheseofferte, scoring …

Het bestek en de wijze van gunnen voor de verzekering arbeidsongevallen en aanverwante 
risico’s wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

3. Jaarrekening 2016
 



Mevrouw Céline Eynatten geeft toelichting bij de jaarrekening 2016 d.m.v. een 
powerpointpresentatie. Deze presentatie wordt u bezorgd samen met het verslag.

De heer Diederik Dunon merkt op dat alle doelstellingenrealisaties zouden besproken zijn in 
commissies,  maar dat er nog een commissie hierover doorgaat in de namiddag. Hij informeert of 
dit geen probleem vormt om de jaarrekening op dit moment goed te keuren.
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat het gedeelte vanaf p.131 op deze raadscommissie 
wordt toegelicht. Het andere gedeelte van de jaarrekening wordt besproken in de 
raadscommissies.
De heer Diederik Dunon wenst te weten of vragen i.v.m. doelstellingenrealisaties dan best straks 
worden gesteld.
Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat als het puur financieel is, de vraag kan gesteld worden.
De heer Diederik Dunon heeft er een probleem mee dat er voor exploitatie een bepaald 
percentage is gerealiseerd terwijl hij weet dat er in sommige sectoren andere realisaties zijn.
Mevrouw Monique Swinnen wijst erop dat het gaat over gemiddelden over alle domeinen.

De heer Diederik Dunon bemerkt dat het eindbudget van de dienst waterlopen is verhoogd t.o.v. 
het initieel budget en dat er slechts een klein percentage werd gerealiseerd.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dit later te zullen beantwoorden vermits het een inhoudelijke 
vraag is.
De heer Diederik Dunon begrijpt niet waarom dit bedrag dan nog verhoogd moest worden.
Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat de verhoging werd doorgevoerd omwille van preventieve 
maatregelen ter voorbereiding van de uitvoering; het eerste luik, de hemelwaterplannen, zijn 
reeds uitgevoerd. Het tweede luik is niet evident en zit nog in de voorbereidingsfase.

Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt om de financiële toestand (p.133) te  overlopen. 
Mevrouw Céline Eynatten zegt dat dit tijdens de presentatie werd toegelicht en informeert of er 
hierover nog vragen zijn.

Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dat ze het verslag van het Rekenhof heeft doorgenomen en 
blij verrast is dat ze tot dezelfde vaststelling zijn gekomen als zijzelf t.t.z. ze stellen vast dat via 
budgetwijzigingen een realistischer budget wordt bekomen. 

Mevrouw Linda Van Den Eede verwijst naar de lijst van subsidies (p.229) en vraagt of deze lange 
lijst niet per begunstigde kan opgemaakt worden. Het zou interessant zijn om te weten wat een 
begunstigde allemaal ontvangt. Ze haalt hierbij het voorbeeld aan van de vzw Toerisme. 
Mevrouw Linda Van Den Eede vermoedt dat het Rekenhof dezelfde opmerking had. 
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat de opmerking van het Rekenhof niet hierover gaat, 
maar over het feit dat als een dienst een subsidie krijgt voor een bepaalde opdracht, wordt 
nagekeken of de subsidie correct werd gebruikt. Ze voegt toe dat in het overzicht alle 
rechtstreekse subsidies worden opgelijst en indien er subsidies zouden doorgestort worden, deze 
op dezelfde manier moeten verantwoord worden als rechtstreekse subsidies.
Mevrouw Linda Van Den Eede citeert uit het verslag van het Rekenhof: “Het Rekenhof herinnert 
eraan dat ook VZW’s,  die een onrechtstreekse subsidie ontvangen, een verantwoording moeten 
indienen voor de aanwending van deze subsidie”.
Mevrouw Céline Eynatten licht toe dat het Rekenhof er ons alleen maar wil aan herinneren om 
hier rekening mee te houden. Op het moment dat het Rekenhof het verslag maakte, moest deze 
subsidie nog verantwoord worden; ondertussen is de verantwoording voorgelegd.
Mevrouw Monique Swinnen voegt nog toe dat het technisch niet mogelijk is om de lijst van 
subsidies anders op te stellen.
Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of dat dan niet mogelijk is op basis van 
rekeningnummers.
Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat er in de budgettool geen rekeningnummers zitten en dat 
in het boekhoudsysteem er geen toelichting staat; daar staat uitsluitend de begunstigde en het 
bedrag.



Mevrouw Monique Swinnen zegt dat de administratie dit niet ziet zitten en dat er nu andere 
prioriteiten zijn in Infindo. Om tegemoet te komen aan de vraag van mevrouw Linda Van Den 
Eede is een nieuwe applicatie nodig.

Mevrouw Linda Van Den Eede heeft een vraag i.v.m. de subsidie aan Toerisme Vlaams-Brabant 
van 15.000 euro (p.228) en duidt dat de opening van Tafelrond toch een privé initiatief is.
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat het een samenwerking betreft met de stad Leuven en de 
KUL en dat Tafelrond een meetingcentrum is waar diverse zaken worden georganiseerd.

Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat de subsidie voor de werking van erkende 
dierenasielen in Vlaams-Brabant een budget had van 40.000 euro en dat er maar 20.000 euro  
werd besteed (p.234).
Mevrouw Tie Roefs antwoordt dat de subsidie vorig jaar bij de 3de budgetwijziging werd 
ingeschreven bij leefmilieu zodat we aan de noden tegemoet konden komen; de budgetten zijn 
echter niet verloren.

Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of de 2.580.938 euro van de erediensten (p.243) 
voorschotten zijn. 
Mevrouw Monique Swinnen en mevrouw Céline Eynatten bevestigen dit.

Mevrouw Linda Van Den Eede  vraagt waarom de subsidie voor dagopvanginitiatieven voor 
ouderen (p.247) slechts voor de helft werd uitbetaald.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dat dit het luik is voor projecten en dat er minder aanvragen 
zullen geweest zijn.

Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of het mogelijk is dat de subsidie aan gemeenten voor 
de aanleg en herinrichting van fietssnelwegen (p. 249) slechts voor 1/10de werd gerealiseerd. Ze 
stelt dat het voorziene budget toch met een budgetwijziging had kunnen worden aangepast.
De heer Tom Dehaene legt uit dat het steeds gaat over grote bedragen en dat de datum van 
uitvoering van deze projecten regelmatig verschuift; het is altijd trekken en sleuren om op tijd 
klaar te zijn.
Mevrouw Monique Swinnen merkt op dat op p.250 nog een subsidie staat voor de aanleg en 
herinrichting van de fietsinfrastructuur en dat hierop meer dan 2mio werd uitbetaald.
Mevrouw Linda Van Den Eede stelt dat het over iets gans anders gaat en blijft erbij dat 1/10de 
heel weinig is en dat het toch niet over één aanvraag kan gaan.
De heer Tom Dehaene zegt niet te weten over welk project het exact gaat en haalt het voorbeeld 
aan van de ringbrug; het is een fietspad van 1km lang en 4m breed en de uitvoering werd reeds 
zo dikwijls verschoven.

De jaarrekening 2016 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

4. De 2de budgetwijziging 2017

Mevrouw Monique Swinnen geeft een toelichting bij de budgetwijziging.

Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waaraan de verhoging van 400.197 euro te wijten is (p.54 
IIIA3b).
Mevrouw Céline Eynatten meldt dat het een technische aanpassing van de aanrekening van 
subsidies aan gezinnen voor duurzame investeringen aan hun woning is (systeem van 
subsidieretentie); op aanraden van het Rekenhof komt dit nu onder een andere rubriek.



Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er geen budget meer nodig is voor op te nemen leningen 
en of het toch niet veiliger is om een bepaald budget te behouden tot het einde van het jaar.
Mevrouw Céline Eynatten zegt dat de moeilijkste periode om cashmatig te overbruggen tot einde 
juni is en vanaf dan de voorschotten op de opcentiemen ontvangen worden.

De heer Diederik Dunon wijst op de vermindering met 209.250 euro van de periodieke 
terugvordering van schulden (p.54 IIIB2a).
Mevrouw Monique Swinnen zegt dat de raming van het bedrag voor de leningen van woningen 
werd aangepast.
De heer Tom Dehaene voegt toe dat we bij de 2de budgetwijziging weten hoeveel leningen er 
werden afgesloten.

De heer Jan Laeremans duidt op de beach volley van 200.000 euro.
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat het een oud dossier is en dat het bedrag wordt terug 
gevorderd vermits het niet door gaat.

De heer Diederik Dunon stelt dat de minder uitgaven van 3mio euro doorgeschoven worden naar 
volgend jaar.
Mevrouw Monique Swinnen beaamt dit en geeft aan dat dit is voor de bouw van nieuwe serres in 
de Wijnpers, het oefengebouw van PISO, wegen, mobiliteit …

De heer Daniël Fonteyne vraagt waarom een gedeelte van het budget van de nominatieve 
opdracht voor de bouw van de serres in de Wijnpers (p.58) wordt  verschoven naar 2018. 
De heer Marc Florquin antwoordt dat de uitvoering niet meer voor dit jaar is en het daarom wordt 
overgedragen naar 2018.

De heer Daniël Fonteyne wijst op een typfoutje in de toelichting van de eerste nominatieve 
opdracht van Halve Maan Diest.

De heer Daniël Fonteyne vraagt waarom het budget voor de herinrichting van de derde 
inkomzone voor het provinciedomein Kessel-Lo wordt verminderd met 8.000 euro. 
De heer Walter Zelderloo zegt dat de minderkost in rekening wordt gebracht.

Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt waarom de inrichting van de evenementenweide in Diest over 3 
rubrieken wordt gesplitst. 
De heer Walter Zelderloo licht toe dat dit project uit 2 delen bestaat die moeten aangerekend 
worden op budgetposities 2200, 2210 en 2300 i.p.v. alles zoals vroeger op budgetpositie 2300.
Mevrouw Lucia Dewolfs informeert naar het bestede bedrag van deel 1. 
De heer Walter Zelderloo zegt dit te laten opnemen in het verslag.

De administratie voegt toe aan het verslag:
Begin 2012 schreef de provincie een opdracht uit om een visieplan uit te tekenen voor het gebied 
tussen de kinderboerderij en het bezoekerscentrum.
De ontwerpers moesten de wensen omzetten in een sterke visie die te vertalen was in realiteit. 
Het motto van het domein moest meer naar de voorgrond gebracht worden door:
- een plan te ontwikkelen waarin de landschappelijke en recreatieve aantrekking van het domein 
vergroot wordt
- het plaatsen van bijkomende speelzones geschikt voor verschillende  leeftijdscategorieën
- het geheel van bestaande en nieuwe installaties op een logische wijze met elkaar verbinden
- nadenken over hoe het domein meer kon evolueren in de richting van het 'zakentoerisme' met 
bijhorende teambuilding voor zowel individuen als groepen van verschillende leeftijden.

Het voorontwerp  van de Tijdelijke Vereniging Arcadis Belgium - Fondu Landscape Architects 
kreeg de opdracht om een definitief ontwerp uit te werken.



Een sterke landschappelijke basis voor dit gedeelte van het domein was het uitgangspunt. Het 
vlakke landschap zou gewijzigd worden en een speels, verrassend en gevarieerd landschap 
moest gecreëerd worden waarin de gevraagde aspecten van avontuurlijk sporten en spelen aan 
bod zouden kunnen komen.

Een sterk punt is het speelse waterlint door het domein. Dit waterlint zorgt voor een variatie aan 
speelplekken en spelmogelijkheden. Het waterlint wordt vanuit de vijvers met een pomp gevoed 
en stroomt vanaf de bron in het riviertje en de poelen. Onderweg zijn er avontuurlijke 
oversteekplaatsen zoals stapstenen, houten wiebelende pontons, een waterweg,  houten paaltjes 
en een vlot.

Omdat het domein ook wil inzetten op evenementen zijn er energiepalen op de 
evenementenweide geplaatst en is de kinderboerderij omgevormd tot een klein horecapunt.  

De uitvoering van de eerste fase werd gerealiseerd in 2015 en bedroeg 800.877 euro .

De grootste meerwaarde van deze avonturenzone is de mogelijkheid om de  
teambuildingactiviteiten uit te bouwen. De aantrekkelijkheid van de avonturenzone moet het 
organiseren en aantrekken van evenementen ook vergemakkelijken. 

De heer Diederik Dunon vraagt waarom hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
wordt gebruikt.
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit gewoon betere resultaten geeft.
Mevrouw Martine Janssens bemerkt dat de onderhandelingsprocedures voor de 2 pakketten van 
de inrichting van de evenementenweide verschillend zijn en vraagt of de opdracht dan niet 
kan/mag gesplitst worden.
Mevrouw Céline Eynatten zegt dat de splitsing louter boekhoudkundig is en dat de opdracht niet 
wordt gesplitst en volgens dezelfde procedure verloopt.
Mevrouw Linda Van Den Eede haalt aan dat er ook voor Kessel-Lo één gunning is voor 2 
opdrachten.
Mevrouw Céline Eynatten zegt dat het moeilijk is om het correcte bedrag in te schatten per deel.

De heer Daniël Fonteyne vraagt wat LKSD betekent (p.65) en wat het inhoudt.
Mevrouw Tie Roefs antwoordt dat LKSD staat voor Leuvense katholieke scholen aan de Dijle. 
Het is de inrichtende macht van 3 katholieke scholen die de leerkrachten en leerlingen laten 
werken rond duurzaamheid en investeringen om de school klimaatneutraal te maken via kapitaal 
van ouders en anderen; mensen mobiliseren en samen investeren in de school. Het Onze Lieve 
Vrouwencollege in Herent was een proefproject en nu hopen we dat op grotere schaal te kunnen 
met alle katholieke scholen. Dit vernieuwend project werd zelfs in het parlement vernoemd en we 
zijn fier dat we hiervoor de 1ste steen hebben gelegd.

Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of de verhoging van de subsidie (p.64) van 1.240 euro 
de rechtzetting van een foutje is.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dat het een vergetelheidje is van vorig jaar.
Mevrouw Céline Eynatten voegt toe dat er ook een naamsverandering van VLO naar VLOFIN is. 

De heer Diederik Dunon vraagt of de bijkomende medewerker voor ruimtelijke projecten (p. 67) 
iemand totaal nieuw is of iemand is die gerecupereerd wordt van een uitkantelende dienst.
Mevrouw An Schevenels verduidelijkt dat de provincie hier een doorgeefluik is en hiervoor 
gesubsidieerd wordt vanuit Vlaanderen. Het is een strategisch project dat over 3 jaar loopt en 
hiervoor wordt een nieuwe medewerker aangeworven. 

De heer Diederik Dunon vraagt waarom Herent de voorloper wordt genoemd in de toelichting van  
de subsidie hemelwaterplannen (p.65).



Mevrouw Monique Swinnen zegt dat toen werd aangekondigd dat we dit voor Herent op deze 
manier zouden doen, omdat dit de enige gemeente is die zou kunnen  afronden in het voorjaar.

De heer Daniël Fonteyne stelt vast dat dat er 2 DAV’s worden gesubsidieerd, voor 17.500 euro 
elk (p.69). Hij vraagt welke personen hiervan gaan genieten.
De heer Tom Dehaene licht toe dat personen die minder mobiel zijn van deze dienstverlening 
kunnen gebruik maken. De 2 begunstigden, vzw Mobiel en vzw Eigen Thuis, gebruiken deze 
subsidie voor de aankoop van een busje.
Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er niet gezegd was dat die 2 vzw’s gingen 
samenvloeien.
De heer Tom Dehaene geeft aan dat de samenvloeiïng gaat over de MAV’s en dit zijn de DAV’s.

De heer Diederik Dunon wenst wat meer uitleg over het project Regionet (p.68). 
Mevrouw An Schevenels antwoordt dat dit niet nieuw is en al eerder voorzien was.

De heer Daniël Fonteyn merkt op dat er een subsidie is voorzien voor Plukvers van de pers en 
anderzijds voor Plukvers (p.71/73). Hij wenst te weten of dit over hetzelfde gaat.
Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat er een samenwerking ontstaan is in Pamel tussen de 
diensten onderwijs en land- en tuinbouw. Er worden daar educatieve pakketten gemaakt voor de 
verschillende niveau’s t.t.z. kleuter- en secundair onderwijs, maar samen vormen ze 1 project.
De heer Daniël Fonteyne stelt dat het dan samen over ongeveer 23.500 euro gaat.
De heer Marc Florquin beaamt dit.

De heer Daniël Fonteyne is blij verrast dat er terug geld voorzien is voor de Time-out projecten 
(p.75) en vraagt wat ermee zal gedaan worden.
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat er een aantal gekende partners zijn die een vast 
werkingsbudget krijgen en dit ook zullen krijgen na de uitkanteling. Daarnaast worden er ook 
middelen gegeven aan de gemeenten die het doorspelen aan een organisatie.

De heer Diederik Dunon zegt dat er een nominatieve subsidie van 15.000 euro voorzien is voor 
de Bodemkundige dienst van België (p.72) en vraagt waarom.
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat ze al 20 jaar compostproeven doen in Boutersem. Ze 
testen op fertiliteit, verdichting, structuur e.d. Ze worden nu ook meegenomen in het Interreg 
project en zijn nu een vaste partner. 

De 2de budgetwijziging 2017 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

5. De decretale rapportering 2017

Mevrouw Céline Eynatten geeft toelichting bij de diverse documenten.

De heer Diederik Dunon verwijst naar het rapport ‘Evolutie van de budgetten’ en merkt op dat  
een bestedingspercentage van 10% voor de investeringen wel bijzonder laag is.
Mevrouw Céline Eynatten legt uit dat er op dit moment een heel aantal projecten net of nog niet 
gestart zijn. Meestal weten we pas op het einde van het jaar wat er gefactureerd is; daar zal het 
transactiemoment belangrijk zijn. We sensibiliseren de diensten om dit moment zo goed mogelijk 
in te schatten. Het is een moeilijke oefening, maar met de jaarrekening 2016 werd aangetoond 
dat we daar al veel inspanningen doen.
De heer Diederik Dunon stelt dat nu de prognose is dat de voorziene budgetten tegen het einde 
van het jaar zullen gerealiseerd zijn.
Mevrouw Céline Eynatten  reageert dat dat niet haar prognose is.



De heer Diederik Dunon vraagt of het correct is dat de dienst financiën onderbemand is. Hij stelt 
vast dat er gewerkt wordt met externe medewerkers en vraagt wat die consulenten dan zoal 
doen.
Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat er 2 zaken door mekaar worden gehaald. Ze legt uit dat 
financiële consulenten contactpersonen zijn voor de diensten en hen ondersteunen; het zijn 
medewerkers van financiën. Anderzijds is er extra consultancy omdat er functies nog niet 
ingevuld zijn.
De heer Diederik Dunon vraagt of er dan een achterstand is.
Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat ze dat juist wil vermijden.
De heer Diederik Dunon bemerkt dat er gesproken wordt van ‘extra inspanning’.
Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat dit kadert in het project e-factuur. Een totaal nieuw 
systeem loopt niet onmiddellijk zoals het moet en in dat geval vergt het wel extra inspanningen.

De decretale rapportering 2017 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

5. Rondvraag

De heer Jaak Pijpen vraagt of er nog vragen zijn.

Er zijn geen andere vragen meer.

         De secretaris, De voorzitter,

         Nicole Schepmans Jaak Pijpen




