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Agendapunten 
 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 

 

De heer Jaak Pijpen opent de vergadering om 10:10 en vermeldt dat gedeputeerde Monique 

Swinnen vorige keer al een toelichting over het budget gegeven heeft en dat er vandaag met vraag 

en antwoord gewerkt wordt.  

Gedeputeerde Monique Swinnen voegt toe dat we vorige week woensdag de brief van het Rekenhof 

gehad hebben met een positief advies voor het budget. Ook werden de beleidsindicatoren 

toegevoegd middels een amendement zodat de raadsleden over de volledige informatie beschikken.  

De heer Jaak Pijpen informeert tevens of er vragen zijn i.v.m. het verslag van 6 november 2018. 

Mevrouw Linda Van den Eede bemerkt dat er te weinig tijd was om het verslag te kunnen lezen.  
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De heer Jaak Pijpen  beslist om de goedkeuring van het verslag door te schuiven naar de agenda van 

de volgende raadscommissie.  

 

2. Het  budget 2019 

 

De heer Diederik Dunon begint bij de doelstellingennota op pagina 3 van 69. Daar staat dat de 

indicatoren voor de MAV op het huidige niveau moeten blijven en er geen vooruitgang dient 

geboekt. Hij vraagt of er  dan geen ambitie is om meer te kunnen bereiken. 

Gedeputeerde Tom Dehaene verduidelijkt de huidige werkwijze. Enerzijds is er de centrale die de 

provincie coördineert en bemant.  Daar hebben we extra mankrachten voorzien de voorbije jaren en 

merken we dat we meer en meer oproepen binnenkrijgen. Wij werken prioritair samen met de DAV’s 

daar zitten ze aan hun maximum capaciteit. Daardoor is er ook bij MAV geen sterke groei mogelijk. 

Maar wat belangrijk is, is dat iedereen die een vraag stelt een oplossing zal krijgen voor een 

aangepaste rit. 

De heer Diederik Dunon vraagt of er  nog een bijkomende centrale nodig zal zijn. 

Gedeputeerde Tom Dehaene  antwoordt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 

DAV in Grimbergen en Leuven en de MAV die centraal zit en waar de oproepen binnenkomen. Wij 

gaan dan op zoek naar een oplossing. De particulier belt niet rechtstreeks naar de DAV. De DAV is 

een dienstverlener en wij zijn de centrale. 

 

De heer Diederik Dunon  vraagt om bij pagina 4 van 69 omtrent de beleidsindicator van waterlopen 

rond erosieplannen uit te leggen wat dit precies betekent. 

Gedeputeerde Monique Swinnen legt uit dat het doel was om tegen het einde van deze legislatuur 

een erosieplan te hebben in elke gemeente waar dit van belang is. Volgende legislatuur zal de focus 

liggen op het uitvoeren van elk plan. Hoe sneller we dit kunnen realiseren hoe beter. De middelen 

zijn beschikbaar. De gemeenten hebben grotendeels gekozen om te werken met een 

erosiecoördinator wat vlotter werkt.  

De heer Diederik Dunon  reageert dat men hier al lang mee bezig is. 

Gedeputeerde Monique Swinnen argumenteert dat men 6 jaar aan sensibilisering moest werken en 

vervolgens zes jaar aan ondersteuning en planning. Dat dit zo lang duurt heeft te maken met de 

noodzaak van een mindswitch zowel bij burgers als gemeenten. Mensen moeten op een andere 

manier kijken naar de zaken en inzien wat de gevolgen ervan zijn. Nu een aantal erosieplannen 

gerealiseerd zijn merken we dat gemeenten bij elkaar gaan kijken en inzien wat het belang is om er 

samen stappen in te zetten We hebben ook raamovereenkomsten voor het plaatsen van 
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houthakseldammen zodat je niet telkens opnieuw een bestek moet opmaken. Je voelt dat de zaken 

op kruissnelheid beginnen te komen. 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt op pagina 11 van 69 of die  aanvragen rond biodiversiteit er al zijn of 

er nog moeten komen.  

Gedeputeerde Monique Swinnen  legt uit dat het bestaande reglementen zijn die al hun effectiviteit 

bewezen hebben. Ook daar zal het afhangen van het feit of de nieuwe gemeentelijke coalities dit 

gaan verder zetten. Het betreft telkens nieuwe realisaties. 

 

De heer Diederik Dunon leest dat 65 scholen biodivers en  klimaatbestendig worden gemaakt. Hij 

vraagt wat hiermee wordt bedoeld.  

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat het in elk geval de bedoeling is om een experiment 

dat nu loopt met de Leuvense scholen rond klimaatbestendigheid verder uit te rollen. Dit kan door 

verschillende facetten samen te leggen. De biodiversiteit in de scholen heeft ook met het nieuwe 

MOS te maken dat inging op 1/9/2014. 

Gedeputeerde Tom Dehaene voegt toe dat  scholen een aanvraag kunnen indienen om MOS scholen 

te worden. De mogelijkheden zijn zeer divers en ze worden daarin door ons begeleid. 

De heer Daniël Fonteyne  vraagt waaruit die begeleiding zal bestaan. 

Gedeputeerde Tom Dehaene De regionale landschappen staan vooral in voor de voorbereiding en 

begeleiding van de technische kant (planvorming, inrichting). De provincie neemt het educatieve / 

pedagogische luik op zich via de MOS-werking en zorgt voor financiële ondersteuning via het 

reglement ‘Natuur Op School’. Een voorbeeld is het opzetten van een insectenhotel ter bevordering 

van de biodiversiteit.  

De heer Jan Laeremans vraagt of er ergens een inventaris gemaakt is van hoe de scholen eraan toe 

zijn. Meten is weten. Volgens hem zou het nuttig zou zijn om metingen provinciale schaal te hebben 

zodat we dit aan de Vlaamse Regering kunnen duidelijk maken. Als hij naar zijn eigen school kijkt 

hebben ze daar al 30 jaar enkel glas. Hij stelt zichzelf vragen bij de klimaatdoelstellingen, maar hij wil 

wel iets doen voor het milieu. En dan begrijpt hij niet waarom men op dit vlak zo in gebreke blijft. Dat 

men minder uitstoot nastreeft begrijpt hij, maar er blijft veel liggen. 

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat we begonnen zijn met een inventaris op te maken in het 

Leuvense als proefproject. De meeste scholen weten wel welke maatregelen er best getroffen 

worden, maar men heeft er de mankracht en middelen niet voor. We willen die scholen wel 

begeleiden bij de inventarisering en het zoeken naar de middelen. Hij begrijpt de frustratie, maar het 

is geen kwestie van een gebrek aan besef. Ze hebben andere prioriteiten dus het is aan ons om te 

stimuleren dat dit hoger op de agenda komt.  
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De heer Daniël Fonteyne leest dat er 35% scholen actief zijn in het nieuwe MOS. Sinds de opstart in 

2014 lijkt hem dit weinig. Hij vraagt of dit 35% extra of 35% in totaal is. 

Gedeputeerde Tom Dehaene weet niet of dit extra is. Het wordt opgezocht. 

De administratie voegt toe: 

Het is in totaal 35%. 

 

De heer Diederik Dunon bemerkt bij p 7 van 69 dat er meer uitgegeven wordt aan actieplan klimaat 

op werking. Volgens hem is dat een goede zaak, maar stelt zich dan vragen bij de melding van 

minimum 8 gemeenten. Hij gaat verder en zegt dat op pagina 9 bij de beleidsindicator voor 

duurzaam beleid elk jaar zowat hetzelfde staat. Het is hem niet echt duidelijk wat het resultaat is. 

Over welke projecten gaat dat en heeft het resultaat? 

Gedeputeerde Monique Swinnen  weet dat de accenten hier jaarlijks verschillen. Ze weet dat nu de 

private tuinen meegenomen worden zodat de grote oppervlakte die bij particulieren beschikbaar is 

meegenomen wordt. Bij de KMO’s gaat het om hoe de bedrijven zelf nieuwe processen introduceren 

om duurzaam te werken. Het zijn elk jaar andere accenten, andere bedrijven waarbij 

voorbeeldfuncties in de kijker gezet worden. Bij de tuinen zijn accenten gelegd bij woonzorgcentra. 

Bij woonzorgcentra zijn er doorheen heel de provincie acties genomen. Het is heel divers. 

 

De heer Daniël Fonteyne heeft een vraag over pagina 26 - Europa voor de burger. Hij vraagt vanwaar 

die 1100 leerlingen en leerkrachten komen en of ze van gans Vlaams-Brabant of eerder van Leuven 

komen.  

Gedeputeerde Monique Swinnen  legt uit dat je acties hebt voor het lager en voor het secundair. Dit 

zijn wedstrijdpakketten of educatieve pakketten die door de provincies uitgewerkt worden en 

aangeboden worden aan de scholen. De vraag hiernaar is groter dan wat we aanbieden. De spreiding 

zit goed. Voor deze studenten worden momenten hier in het provinciehuis georganiseerd. Deze 

worden samen met KUL aangeboden en hiervoor is de interesse groot. De aantallen hier zijn 

vermoedelijk nog voorzichtig. Dit zijn geen pakketten die we zelf maken, maar samen met de 

collega’s Europa en de andere provincies. 

 

De heer Diederik Dunon  bemerkt bij pagina 15 dat hier net als vorig jaar minimaal 90km voor 

fietssubsidieprojecten nagestreefd wordt wat aan de lage kant is als we vooruit willen gaan. 

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat hij nu nog niet weet of we de 90 gaan halen,  maar we 

komen er zeer dichtbij. In december wordt nog een groot project van een 10tal km opgeleverd. De 

tijd die nodig is om zo’n project te realiseren heeft te maken met het bekomen van de nodige 
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vergunningen en de samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse regering. Soms duurt dit zeer 

lang. Je zit met verschillende actoren die hun goedkeuring moeten geven. Voor het s-traject naar de 

luchthaven werden we zeer hard vertraagd door de aanslag op de luchthaven. De laatste 

overeenkomst werd een maand geleden getekend, maar de uitvoering is nog niet gestart. Bij elk van 

de trajecten zijn er vaak stoorzenders. We gaan uiteraard voor de 90km. Hij vertelt dat hij in de krant 

gelezen dat de Vlaamse minister aangeeft dat 2017 een recordjaar was wat betreft extra km voor 

fietssnelwegen en fietspaden.  

De heer Diederik Dunon  vraagt of die 13.000.000€ dan voornamelijk voor de fietspaden zijn? 

Gedeputeerde Tom Dehaene bevestigt dit. 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt of op pagina 31 van 69 er maximum subsidiebedragen per project 

voor vernieuwd streekbeleid zijn.  

Gedeputeerde Marc Florquin antwoordt dat dit inderdaad op basis van een reglement is. Het 

reglement bepaalt een maximum bedrag. Hij denkt dat het procentueel werkt in die zin dat we 

maximaal X% van het totale project financieren. Het zal opgezocht worden en mee opgenomen in 

het verslag.  

De administratie voegt toe: 

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale projectkosten, goedgekeurd in het Europese 

subsidieprogramma én wordt beperkt indien de gecumuleerde subsidies meer dan 85% zouden 

bedragen. 

 

De heer Jan Laeremans heeft een vraag over pagina 40 van 69 waar staat dat de Sterretjes het 

leerlingenaantal behouden op hun maximale bezetting. Hij vindt dat het geen zin heeft om alle 

leerlingen naar het gewoon onderwijs te laten gaan, want die lopen daar verloren. Hoeveel 

leerlingen zijn er weggegaan door het M-decreet en hoeveel zijn er teruggekomen? Is er voldoende 

plaats voor leerlingen die terugkeren? 

Gedeputeerde Marc Florquin antwoordt dat we momenteel aan onze maximum bezetting zitten en 

zelfs iets hoger. Er zijn zeer weinig leerlingen weggegaan, omdat bestaande leerlingen mochten 

blijven. We zien wel nog altijd een stijging van het aantal leerlingen.  

De heer Diederik Dunon vraagt of dit betekent dat er wachtlijsten zijn en er leerlingen moet 

geweigerd worden. 

Gedeputeerde Marc Florquin antwoordt dat dit op dit moment niet zo is, maar de mogelijkheid  

bestaat wel in de toekomst. 
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De heer Daniël Fonteyne  vraagt op pagina 38 over welke 2 initiatieven het dan concreet gaat voor 

het bevorderen van een goede studiekeuze en een gekwalificeerde uitstroom en van waar die 

komen. 

Gedeputeerde Marc Florquin antwoordt dat het in het verslag zal worden opgenomen. 

De administratie voegt toe: 

Dit heeft onder meer betrekking op een “Doe beurs” waar jongeren van het 5de en 6de leerjaar en 1ste 

middelbaar kennis maken met verschillende beroepen op een zeer praktijkgerichte wijze. In kader 

van het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom is er een provinciaal platform voor overleg 

opgericht waaruit concrete initiatieven voortvloeien zoals een opleiding rond de psychische 

kwetsbaarheid van jongeren en initiatieven voor het stimuleren van een op groei gerichte mindset.  

 

De heer Daniël Fonteyne  leest op pagina 43 dat De Wijnpers blijft anticiperen op nieuwe uitdagingen 

die zich in het (regionale) onderwijslandschap aandienen en past het onderwijsaanbod en de – 

aanpak daaraan aan. Bedoelt men daarmee dat je naar nieuwe manieren van lesgeven gaat zoeken? 

Gedeputeerde Marc Florquin  antwoordt dat we moeten blijven investeren in ons onderwijs. Het 

voorbije jaar gebeurde dit met het STEM verhaal. We zoeken continu naar nieuwe innoverende 

initiatieven om ons onderwijs te verbeteren. 

De heer Daniël Fonteyne  vraagt of de provincies klaar zijn voor de brede eerste graad en de nieuwe 

eindtermen. Uit zijn eigen netwerk hoort hij dat scholen worstelen om tijdig klaar te geraken. Hoe 

staat dit binnen de provinciale scholen? 

Gedeputeerde Marc Florquin  antwoordt dat we hier inderdaad volop mee bezig zijn. Onze scholen 

zijn quasi klaar. De initiële start is pas 1 september van het volgende schooljaar. Onze directeurs 

maken zich sterk om dit vlot te laten verlopen. 

De heer Diederik Dunon vraagt bij pagina 31 waar die investering van 600.000€ voor dient. 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat  het bedoeld is voor het grondbeleid aan POM, voor 

het optimaliseren van bedrijventerreinen. 

De heer Diederik Dunon  vraagt over pagina  17 in verband met bouwen van duurzame 

omgevingskwaliteit om er meer over te vertellen, want dat is vaag voor hem wat daar staat. 

Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat ze het zal bekijken.   

De administratie voegt toe: 

Deze actie omvat alle projectwerking van de dienst ruimtelijke planning. In totaal gaat het om bijna 

30 lopende planprocessen. Bij de jaarlijkse toelichting van de evaluatie van het voorbije werkingsjaar, 

wordt steeds een overzicht gegeven van de lopende projecten, ondernomen acties en tussentijdse 

resultaten van deze projecten. Voorbeelden zijn de projecten rond de stationsomgevingen (vb. 

Haacht, Diest), economische knooppunten (vb. Londerzeel), optimalisatie van bedrijvenzones (vb. 
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Nieuwland Aarschot, Buda Vilvoorde-Machelen), hernieuwbare energie (vb. raamcontract 

warmtenetscreenings), en de geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten (vb. Transformatie 

Zennevallei, Getestreek, Horizon+, Regionet Leuven, Hernieuwbare energie Pajottenland). 

De middelen die voorzien worden voor deze actie omvatten enerzijds studiemiddelen 

(dienstenopdrachten voor inhoudelijke ondersteuning bij de uitwerking van de projecten of om te 

voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de opmaak van planMER) en anderzijds 

uitvoeringsmiddelen (om mee uitvoering te geven aan de visie die in de projecten wordt uitgewerkt). 

Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning bij de heraanleg stationsplein in Diest, ontwerp en realisatie 

van pop-up installaties bedrijvenzone Buda, uitwerking en realisatie natuurverbindingsprojecten 

Horizon+. Meestal wordt dit geregeld via een nominatieve subsidie aan de trekker van de uitvoering. 

 

De heer Jan laereman merkt een taalfout op op pagina 62 van 69 waar “het verhuur” staat in plaats 

van de verhuur. Hij voegt toe dat hij blij is te lezen op pagina 67 dat het cijfer voor overnachtingen in 

Vlaams-Brabant omhoog gaat en vraagt of er ook initiatieven genomen worden rond de overnachting 

van groepen. Hij vindt dat dit in Vlaams-Brabant karig bedeeld is. Is daar oog voor om dat te 

stimuleren? 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat men hier een paar jaar geleden mee gestart is 

omdat dit een pijnpunt was. Vanuit het idee van zakentoerisme waar er al veel vraag was, heeft men 

een nieuwe website opgericht, www.zakentoerisme.vlaamsbrabant.be.  Als je daar gaat kijken zie je 

dat er systematisch nieuwe bijkomen. Daardoor stijgen we sneller dan andere provincies door een 

goed evenwicht tussen zakentoerisme en gewoon toerisme. 

De heer Jan Laeremans  antwoordt dat hij niet meteen op zakelijke overnachtingen zou zoeken. 

Misschien moeten we er een nieuw etiket op plakken? 

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat dit komt uit een samenwerking met stad Leuven en 

KUL en daarom heeft het die naam, maar het aanbod is wel aan het groeien. En naar doelgroep toe 

moeten we dit volgende legislatuur verder verruimen. 

 

De heer Daniël Fonteyne heeft een vraag op pagina 45 van 69 over de monitoring van de achterstand 

van welzijn in Vlaams-Brabant. Die achterstand is historisch gegroeid. Door de uitkanteling hebben 

we dit niet in de hand, enkel via Vlabinvest. Heeft u een idee hoe groot die achterstand momenteel is 

en hoe lang het zal duren om die in te halen? 

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat ze wou dat ze kon weten waar ze in 20 jaar zou 

staan. In elk geval kunnen we dankzij Vlabinvest nog steeds blijven investeren en ook monitoren via 

het Steunpunt Data en Analyse. Steunpunt Data en analyse doet opnieuw een analyse in 2019. Ons 

grootste probleem is dat we ook binnen de Vlaamse programmatie ruimte moeten kunnen 

http://www.zakentoerisme.vlaamsbrabant.be/
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verwerven. Daar houden ze zich daar minder consequent mee bezig. Het hangt af van de 

evenwichten binnen de Vlaamse regering hoe die programmatie er uitziet. We moeten dit kunnen 

compenseren door investeringen, maar ook werking om de zaken draaiende te houden.  

De heer Daniël Fonteyne  vraagt of ze dus naar de volgende legislatuur het VlabInvest verhaal wilt 

blijven verderzetten. 

Gedeputeerde Monique Swinnen  hoopt van wel. Het is ook decretaal verankerd. Dit zal zeker 

worden verdergezet. 

 

De heer Daniël Fonteyne  leest op pagina 49 dat er 900.000€ voorzien is voor het Noord-zuidbeleid. 

Hij vraagt hoeveel er de voorgaande jaren voorzien was en hoe ver het momenteel staat met de 

Fairtrade opvolging. 

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat de Fairtrade werking doorheen alle jaren hier wordt 

gevoerd en door goede samenwerking met alle gemeenten blijft die sensibilisering. Noord-zuid 

werking heeft een aantal nieuwe accenten gekregen, maar het bedrag is door de jaren 

schommelend. In 2018 was dit 846.000€. Dus een kleine stijging in 2019. 

De heer Diederik Dunon vraagt op pagina 55 aangaande de investering in evenementenbeleid wat 

hier verschillend is ten opzichte van het budget van BW3 en wat de link van het Brabants trekpaard is 

met de toeristen. 

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat je daar zou moeten wonen om te begrijpen wat het 

trekpaard te maken heeft met toerisme. Ooit was dat een ongelofelijk export product voor de regio 

waar het trekpaard ontstaan is. Het is de bakermat. Het is levend erfgoed. Het is de bedoeling dat je 

er niet voor naar de dierentuin moet. Je kan zo’n dier alleen behouden als je het in de kijker plaatst. 

Het trekpaard staat prominent in de marketing van toerisme Vlaams-Brabant opgenomen zo ook op 

de banners van de groene gordel.  

De heer Diederik Dunon  vraagt of  voor al die activiteiten dat bedrag van 236.000€ voorzien is. 

Gedeputeerde Monique Swinnen  legt uit dat dat daar maar een klein stukje van is.  

 

De heer Diederik Dunon  leest in de indicator dat de zichtbaarheid van het provinciaal bestuur 

verhoogd wordt en vraagt wat dat is.  

Gedeputeerde Monique Swinnen  licht toe dat dat over het ‘caravanneke’ gaat. Daarmee gaat een 

promoteam van de provincie ter plaatse om evenementen te ondersteunen en onze provincie 

zichtbaar maken bij de mensen. Dat is heel gevarieerd van erfgoeddagen, het gordelfestival, de 

regionale landschappen tot Horizon+, viering Arenberg, mysterieuze bossen en WO 1 activiteiten. 

Volgend jaar zijn dat weer nieuwe evenementen. 
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De heer Jaak Pijpen vraagt of er vragen zijn bij het rapport over de nominatieve subsidies. 

 
Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt meer uitleg over de nominatieve subsidie aan vzw Pajopower 

op.  

Gedeputeerde Monique Swinnen licht toe dat dit een nominatieve subsidie is in het kader van 

eerdere afspraken over samenaankoop van energie waarin Pajopower de rol heeft om energie te 

verdelen naar andere partners. 

De heer Diederik Dunon vraagt of die samenaankoopactie een succes is. 

Gedeputeerde Monique Swinnen bevestigt dit en antwoordt dat de respons daarop heel positief is. 

Ook niet onbelangrijk is dat er aannemers in eigen regio gezocht worden. 

De heer Daniël Fonteyne beaamt dit en zegt dat het heel vlot verloopt.   

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt of de nominatieve subsidie aan Natuurpunt vzw voor het 

project ‘educatief reservaatbeheer’ succes heeft. 

Gedeputeerde Monique Swinnen blijft het antwoord schuldig en zegt het te zullen navragen.  

De administratie voegt toe: 

Het project Educatief Natuurbeheer loopt sinds 1994 en wordt sinds 1996 gesubsidieerd door de 

provincie Vlaams-Brabant. Inhoudelijk groeide het project naar een zeer sterk concept, gevraagd en 

geliefd door leerlingen en leerkrachten. Qua aantallen heeft het project dan ook een stabiele basis. 

 

Evaluatie van het aantal deelnemers voorbije schooljaar: 

- Het aantal deelnemende groepen steeg opnieuw naar 187 ingeschreven groepen t.o.v. 178 vorig 

werkjaar. Onder ingeschreven groepen verstaan we alle groepen die ingeschreven zijn voor het 

project, ook de groepen die slechts om de twee jaar deelnemen (de wisselscholen). 

 

- Dit werkjaar waren er 165 deelnemende (dus actieve) groepen t.o.v. 155 vorig werkjaar. 

 

- Het aantal deelnemers aan het project is dan ook gestegen van 7123 vorig werkjaar naar 7728 dit 

werkjaar 

 

- De 7728 deelnemers stonden samen in voor een totaal 16.932 uren natuurbeheer, wat 

eveneens een beduidende stijging is t.o.v. 14.629 uren vorig jaar. Dit is het tweede beste 

resultaat over de jaren heen. 
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- Dit schooljaar werden er 9 nieuwe groepen bereikt waarvan 8 scholen en waaronder 4 in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde. 

 

- De stijging van het aantal deelnemende groepen kan verklaard worden doordat de medewerker 

die in september 2016 is gestart na het inwerkjaar 2016-2017 nu volledig is ingewerkt en zich 

ten volle heeft kunnen inzetten. 

 

- Van de 165 deelnemende groepen werden er, zoals vorig jaar, 47 zelfstandig begeleid door de 

vrijwillige medewerkers. 

 

- Het project was actief in 50 Vlaams-Brabantse gemeenten (29 West-Brabant en 21 Oost-

Brabant) (t.o.v. 46 vorig werkjaar). 

 

De heer Diederik Dunon vraagt waarvoor de nominatieve subsidie aan het Toegankelijkheidsbureau 

bedoeld is.  

Gedeputeerde Marc Florquin antwoordt dat dit een jaarlijks terugkerende subsidie is en hierdoor de 

steden en gemeenten ondersteund worden in analyse van hun openbare gebouwen in kader van 

toegankelijkheid. 

 

De heer Diederik Dunon: vraagt of de nominatieve subsidie aan de mindermobielcentrale iets nieuw 

is. 

Gedeputeerde Tom Dehaene zegt dat het een bestaande subsidie is. Op lokaal niveau is er de 

mindermobielcentrale waarvan de werking gebaseerd is op vrijwilligers. Deze centrale wordt 

beheerd door OCMW’s die kijken of er een vrijwilliger is die mensen kan vergezellen en het 

provinciebestuur ondersteunt die dienstverlening. 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt om meer toelichting te geven over het busstation in Diest en de 

bijhorende nominatieve subsidie aan de Lijn. 

Gedeputeerde Ann Schevenels licht toe dat dit bedrag er al een paar jaar instaat en dat in Diest met 

heel wat partners samengewerkt wordt. Er staat 100.000 € gebudgetteerd voor de plaatsing van de 

hoogspanningsmast en 250.000 € voor de investering in de aanleg van het stationsplein samen met 

stad Diest. Na jaren hebben we dan toch een goede samenwerking kunnen realiseren.  

De heer Daniël Fonteyne voegt toe dat hij bij het pendelen merkt dat sommige kinderen in de 

graskant staan te wachten op de bus waar de auto’s voorbij razen en daar gebeurt niets aan. Hij vindt 
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het spijtig dat er in de haltes bij het station wel geïnvesteerd wordt en hier dan niet. Maar hij 

vermoedt dat dat niet de opdracht van het provinciebestuur is. 

Gedeputeerde Ann Schevenels  haalt aan dat de heer Fonteyne zelf al zegt dat het niet de opdracht 

van de provincie is. Als provincie willen wij de stationsomgeving optimaliseren, maar ze vindt zijn 

vraag wel zeer terecht.  

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt of bij de fietsweg in S-bocht naar luchthaven in Zaventem nog 

andere partners betrokken zijn. Ze vraagt of dit alleen het gedeelte van Vlaams-Brabant is of dat wij 

daar nog iets van recupereren.  

Gedeputeerde Tom Dehaene  antwoordt dat dit een speciaal dossier is. Het gaat hier enkel over ons 

deel. Normaal verloopt dat niet via nominatieve subsidies, maar via een subsidiereglement. Maar 

omdat de initiatiefnemer Brussels Airport Company is en het hun grondgebied is, gaan zij de snelweg 

aanleggen. Dit is echter niet voorzien in het subsidiereglement en daarom werd gekozen voor een 

nominatieve subsidie. 

 

Mevrouw Linda Van den Eede   vraagt hoe je bij de nominatieve subsidie aan het Regionaal 

Landschap Pajottenland en Zennevallei aan het bedrag van 18.835€ komt als je het principe van 50% 

toepast.   

Gedeputeerde Ann Schevenels   licht toe dat er  verschillende strategische projecten zijn waarin 

werkingskosten en personeelskosten vervat zitten waar subsidies voor verkregen worden. Daar zijn 

met de partners afspraken over gemaakt.  Dat is het algemene principe, hoe dit cijfermatig voor dit 

project in mekaar zit, moet nagekeken worden.  

De administratie voegt toe: 

Bij het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei werd een bijkomende medewerker voorzien 

die mee in het kernteam van de projectcoördinatie zit en die aangestuurd wordt door de 

projectcoördinator. De loon- en werkingskost voor deze bijkomende medewerker (50.226 euro op 

jaarbasis) wordt voor 50% gedragen vanuit de subsidie voor het strategisch project en voor 50% door 

de gemeentebesturen die partner zijn in het project. De gemeentebesturen betalen hun bijdrage in 

de loonkost (in totaal 50%) rechtstreeks aan het Regionaal Landschap. De vergoeding van de overige 

50% loon- en werkingkost wordt gedragen vanuit de subsidies van het strategisch project.  

Het provinciebestuur ontvangt (als aanvrager van het strategisch project) de subsidies van 

Vlaanderen. Een deel daarvan wordt doorgestort aan het Regionaal Landschap, voor het vergoeden 

van deze 50% loon- en werkingkost van de projectmedewerker. Dit is geregeld via een nominatieve 

subsidie aan Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw. Voor 2019 gaat het nog om een 
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bedrag van 18.335 euro (gezien het project afloopt in oktober 2019, gaat het niet meer om een 

volledig jaar). 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt of de nominatieve subsidie aan Vlajo vzw voor het jongerenproject 

iets nieuw is, want hij had dit nog niet eerder gezien.  

Gedeputeerde Marc Florquin zegt dat het geen nieuw project is, dat we dit project nu het laatste jaar 

doen. We laten jongeren in dit project 1 dag kennis maken met de arbeidsmarkt. 

De heer Daniël Fonteyne vraagt wat de reden is dat het wordt stopgezet. 

Gedeputeerde Marc Florquin zegt dat  het contract is afgelopen. De collega’s zullen beslissen of het 

contract verlengd wordt. 

De heer Daniël Fonteyne hoopt van wel, want dit lijkt hem iets heel interessant. 

Gedeputeerde Marc Florquin bevestigt dat het inderdaad een mooi initiatief is. 

 

De heer Diederik Dunon vraagt waarom de nominatieve subsidie aan BUUR een investeringssubsidie 

is.  

Gedeputeerde Monique Swinnen legt uit dat het over een ruimtelijke studie gaat en het daarom 

aanzien wordt als een investering.  

De heer Diederik Dunon vraagt of die studie voldoende gedragen is. 

Gedeputeerde Ann Schevenels   reageert dat  er heel wat kritische vragen binnen die studie worden 

gesteld vanuit de verschillende partners, dus er is nog heel wat werk aan de winkel om tot een 

consensus te komen. De gemeentebesturen worden daar uiteraard heel intens bij betrokken. 

 

De heer Daniël Fonteyne meldt dat de vorige jaren een subsidie van 15.000€ werd gegeven aan een 

organisatie die kinderen met psychologische problemen hielp, maar dat hij deze subsidie niet meer 

kan terugvinden in de lijst.  

Gedeputeerde Monique Swinnen legt uit dat dit een persoonsgebonden bevoegdheid was en nu niet 

meer voor het provinciebestuur bestemd is. Dit waren o.a. de time-out projecten. De context blijft 

even nijpend en er werd aan Vlaanderen gevraagd om het budget dat ervoor gebruikt werd door het 

provinciebestuur hiervoor verder te gebruiken, maar daar wordt geen feedback over verkregen. 

De heer Daniël Fonteyne vraagt of er met de organisatie contact is opgenomen om te informeren of 

ze al budget gekregen hebben.   

Gedeputeerde Monique Swinnen zegt dat er geen interne medewerker meer is die dit opvolgt. Alle 

bruggen die we hadden zijn weg. 
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Mevrouw Linda Van den Eede heeft het restbedrag bij de nominatieve subsidies voor projecten in 

het kader van plattelandsbeleid gelezen en dit is nieuw voor haar. Ze denkt nog niet eerder iets 

gehoord te hebben over een herbestemming van kerkelijke gebouwen op het platteland.  

Gedeputeerde Monique Swinnen licht toe dat de kleinere gemeentes in verhouding veel 

kerkgebouwen hebben waar de religie wordt stopgezet en zij gaan op zoek naar een nieuwe 

invulling. Maar ze hebben de middelen vaak niet en weten niet goed waar ze daarvoor terecht 

kunnen. Het provinciebestuur heeft daarom ruimer gekeken hoe men met plattelandsontwikkeling 

daaraan tegemoet kan komen. De voorbereiding en de oproep moet nog gebeuren.  

Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of dit dan een vervolg is op het kerkbeleidsplan. 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is om gemeenten hierin 

te ondersteunen. Dit zal één van de grote knelpunten zijn de komende jaren voor die landelijke 

gemeenten waar we bij sommigen spreken van drie tot vijf kerken waar een nieuwe bestemming 

voor gezocht moet worden.  

Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of dat via een reglement zal verlopen. 

Gedeputeerde Monique Swinnen denkt van wel, maar dat moet nog verder bekeken worden.  

 

De heer Frédéric Petit vraagt meer toelichting over het samenwerkingsverband van de nominatieve 

subsidie aan  vzw de Rand. 

Gedeputeerde Tom Dehaene   antwoordt dat de samenwerkingsovereenkomst aan hem zal bezorgd 

worden. In elke nieuwe overeenkomst met de Rand worden nieuwe accenten gelegd zoals de 

werking rond expats en dan wordt opgevolgd of dat effectief wordt uitgevoerd. 

De heer Frédéric Petit vraagt om de bijlage aan het verslag toe te voegen. 

Gedeputeerde Tom Dehaene   bevestigt dit te zullen doen.  

De administratie voegt toe: 

De samenwerkingsovereenkomst is als bijlage bij het verslag terug te vinden.  

 

De heer Jan Laeremans vraagt om wat meer uitleg te geven over de nominatieve subsidie aan het 

Centrum voor Taal en Onderwijs.  

Gedeputeerde Tom Dehaene  legt uit dat dit project een tweetal jaar geleden gestart werd. Het 

houdt in dat ze leerlingen die nieuw toekomen in België, anderstalige asielzoekers die hier mogen 

verblijven en die in de OKAN klassen naar school gaan, proberen met vrijetijdsactiviteiten in contact 

te brengen, bijvoorbeeld Chiro, muziekvereniging,… om zo hun eigen capaciteiten te leren kennen en 

hen in contact te brengen met de verenigingen zodat ze er sneller aanknoping mee kunnen vinden. 

De heer Jan Laeremans vraagt of er tussenpersonen zijn die de jongeren begeleiden. 
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Gedeputeerde Tom Dehaene  antwoordt dat  ze begeleid worden, vandaar die ondersteuning via 

subsidies. 

 

De heer Diederik Dunon vraagt over de budgetten van  €350.000 en €250.000 van de dienst wonen 

of hij verkeerd begrepen heeft dat er geen oproep meer gelanceerd werd in BW3 2018. Er was 

voldoende informatie om mee verder te gaan. Waarom nu dan wel een nieuwe oproep?  

Gedeputeerde Tom Dehaene  legt uit dat er een bedrag werd ingeschreven omdat ze denken lessen 

te kunnen trekken uit de projecten die ze tot nu toe begeleid hebben. De toekomst zal uitwijzen of 

het opnieuw via oproep zoals in het verleden zal gebeuren of op een alternatieve manier.  

De heer Diederik Dunon vraagt of men er dus toch mee voort wilt. 

Gedeputeerde Tom Dehaene  bevestigt dit, alleen in 2018 werd er geen nieuwe oproep voorzien 

omdat we toen voldoende informatie hadden. Maar het zou zonde zijn de lessen die getrokken zijn in 

2016 en 2017 niet te gebruiken, dat is iets anders dan een nieuwe oproep.  

 

De heer Diederik Dunon vraagt wat er op pagina 17 voor €2.500.000 in de pipeline staat. 

Gedeputeerde Monique Swinnen legt uit dat toerisme Vlaanderen op een bepaald moment een 

aantal hefboomprojecten heeft goedgekeurd en dat het de bedoeling is om een aantal daarvan te 

cofinancieren. Het gaat dan bijvoorbeeld over Dirk bouts in Leuven, het Zoniënwoud, Breugheljaar,… 

 

Mevrouw Linda Van den Eede zegt dat ze in het verleden een uitgebreid overzicht van de uitstaande 

provinciale waarborgen gekregen heeft en dat het er nu heel compact in staat. Ze denkt dat de 

waarborg aan POM als einddatum 2017 had, maar de waarborg staat er nog altijd in. Ze wilt weten of 

dat later is terugbetaald  of hoe dat moet gelezen worden.  

Mevrouw Céline Eynatten  licht toe dat dit de stand is van de leningen waarvoor wij borg staan op 

31/12/2017. 

Mevrouw Linda Van den Eede  zegt dat in de meer gedetailleerde lijst als einddatum 31/12/2017 

stond, dus vindt ze het vreemd dat het er nog staat.  

Gedeputeerde Monique Swinnen zegt het na te kijken.  

De administratie voegt later tijdens de raadscommissie toe: 

In 2016 stond er €4.350.000 open en één kredietlijn met betrekking tot de Manchestersite liep tot 

2017, maar een andere kredietlijn van 1m € voor Feed Food Health loopt nog, vandaar de vermelding 

in de lijst van de waarborgen. De lening voor de POM heeft als vervaldatum 31/12/2017, maar wordt 

jaarlijks verlengd en dat is ook dit keer het geval.  

De heer Diederik Dunon  vermeldt dat je in de investeringsenveloppes in 2018 heel hoge bedragen 

en de jaren ervoor veel lagere bedragen kan zien. Dus als je het hier bekijkt zie je dat er elk jaar meer 
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wordt begroot dan gerealiseerd. Hij vindt dat toch een aandachtspunt. Op pagina 124 ziet hij bij de 

investeringsenveloppe ruimte ook dat er in 2019 qua ontvangsten niets voorzien is. Hij vraagt hoe 

dat komt. 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt omdat er geen ontvangsten zijn in 2019.  

 
 

Advies: het budget 2019 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd. 

 

3. Rondvraag 

 

De heer Jaak Pijpen informeert of er nog vragen zijn en sluit de vergadering af. 

 

 

 

 

De voorzitter,        De secretaris, 

Jaak Pijpen        Kelly Van de Gaer 


