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Vergadering raadscommissie Financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica
NOTULEN

Plaats raadzaal Datum 20 maart 2018
Voorzitter Jaak Pijpen Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Jaak Pijpen, voorzitter
Eddy Poffé, Manu Claes, Kris Poelaert, An Sobrie, Chris Taes, Corinne 
Olbrechts, Martine Lemonnier, Jo Stulens, Martine Janssens, Sarah 
Sneyers, Katleen D’Haese, Luc Robijns, Diederik Dunon, Lucia 
Dewolfs en Frédéric Petit, leden

Jan Laeremans en Linda Van den Eede, plaatsvervangende leden

Ann Schevenels, Walter Zelderloo, Tie Roefs, Monique Swinnen, Tom 
Dehaene en Marc Florquin, gedeputeerden 

Verontschuldigd Daniël Fonteyne en Johan De Haes

Agendapunten

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De heer Jaak Pijpen opent de vergadering en informeert of er vragen zijn i.v.m. het verslag 
van 20 februari 2018.

De notulen van de vergadering van 20 februari 2018 worden goedgekeurd.

2. IKA 1 2017 – kennisgeving

De heer Jaak Pijpen vraagt of er bezwaren zijn om de IKA te bespreken alhoewel de 
documenten laat beschikbaar waren voor de raadsleden.
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Mevrouw Linda Van den Eede oppert dat de documenten wel zeer laat werden verspreid en 
dat ze mogelijke vragen zal stellen tijdens de provincieraad. Ze voegt toe dat er wel degelijk 
agendapunten achteraf kunnen toegevoegd worden, maar dat er kan gestemd worden of 
deze al dan niet besproken worden. 
Mevrouw Martine Lemonnier wenst de IKA toch te overlopen tijdens de raadscommissie. 
De heer Chris Taes zegt dat er best bij handopsteking gestemd wordt of het agendapunt al 
dan niet kan toegevoegd worden.
De heer Jaak Pijpen zegt dat er 10 stemmen voor zijn en 6 onthoudingen: dus IKA 1 2017 
wordt geagendeerd. 

Mevrouw Céline Eynatten licht de rapporten van de IKA toe. 

De heer Jan Laeremans merkt op dat in het rapport - Motivering van de wijzigingen - vermeld 
staat dat de budgetten worden verminderd omdat ze in 2017 niet meer benut worden en 
vraagt hoe het komt dat de toelichting  gaat over  het verleden.
Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat het een beslissing is van 14 december 2017 en van 
toepassing is op het budget 2017.
De heer Jan Laeremans vraagt waarom dit pas maanden later in de raadscommissie wordt 
besproken.
Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat dit jaarlijks samen met BW1 geagendeerd wordt 
vermits het gaat om een kennisname en om niet enkel voor de IKA een raadscommissie te 
moeten organiseren.
Mevrouw Linda Van den Eede voegt toe dat dit al de 3e raadscommissie is dit jaar.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dat het uit het oog verloren is geweest.

IKA 1 2017 wordt aan de provincieraad voorgelegd. 

3. Bespreking eerste reeks budgetwijzigingen 2018

Mevrouw Monique Swinnen geeft toelichting betreffende de wijzigingen en haalt de 
belangrijke zaken aan.

De heer Jan Laeremans heeft een vraag i.v.m. de subsidie aan VLABINVEST. Hij informeert 
of het de eerste keer is dat de provincie subsidies geeft aan VLABINVEST en of dit een 
verandering van politiek is. 
De heer Tom Dehaene antwoordt dat het niet de eerste keer is; dat er vorig jaar eveneens 
een bedrag voorzien was i.h.k.v. starterswoningen. 
De heer Jan Laeremans vraagt of het budget in 2017 werd uitgegeven. 
De heer Tom Dehaene zegt dat het niet werd toegewezen. Nu is het een technische 
wijziging t.t.z. van exploitatie naar investeringen. 
De heer Jan Laeremans vraagt meer uitleg op de Raad van Bestuur.
Mevrouw Monique Swinnen wijst erop dat een subsidie aan VLABINVEST sowieso als 
investering moet ingeschreven worden. 

Mevrouw Monique Swinnen gaat verder met de toelichting van de nominatieve opdrachten 
(p.55).
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Mevrouw Linda Van den Eede wenst te weten wat ze moet verstaan onder die overdekte 
ruimte bij het horecapunt in de Halve Maan Diest en de verhoging van 50.000 euro.
De heer Walter Zelderloo legt uit dat het extra ruimte is om bij regenweer te gebruiken en dat 
de kostprijs onderraamd was.
Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt hoeveel de kost boven de raming lag.
De heer Walter Zelderloo zegt dit te zullen opzoeken en aan het verslag toe te voegen.
Mevrouw Linda Van den Eede oppert dat de procedure met bekendmaking een betere 
formule is doordat er zo meer aannemers kunnen meedingen.

De administratie voegt toe:
Het bedrag van de werken wordt geraamd op 423.306,19 euro (349.839,82 euro + 73.466,36 
euro btw 21%). Dat maakt dus een bedrag van +33.985,95 euro exclusief btw.

Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of alles wat niet speeltuin is nu apart komt voor Kessel-
Lo. 
Mevrouw Monique Swinnen beaamt dit.

Mevrouw Monique Swinnen gaat verder met het toelichten van de lijst met nominatieve 
subsidies (p.62) en informeert of hierover vragen zijn.

Mevrouw Linda Van den Eede wenst wat verduidelijking i.v.m. de subsidie aan de 
bosgroepen. 
Mevrouw Tie Roefs zegt dat het niet gaat over boswerking maar over de werkingsmiddelen 
voor de regionale landschappen; er waren middelen vastgelegd voor personeel maar niet 
voor werking.
Mevrouw Linda Van den Eede informeert of dit bedrag evenredig wordt verdeeld.
Mevrouw Tie Roefs bevestigt dit.

De heer Diederik Dunon vraagt waarom de subsidie p.64 wordt teruggeschroefd met 12.000 
euro.
De heer Marc Florquin meldt dat hiervoor geen specifieke reden is; het is verminderd op 
basis van de voorstellen van beide organisaties.

Mevrouw Linda Van den Eede vraagt waar het budget is terecht gekomen van de 
verschuiving van werkings- naar investeringssubsidie in het kader van mobiliteitsprojecten op 
p.63.

De administratie voegt toe:
De verschuiving naar de investeringssubsidie wordt toegevoegd – zie amendement nr. 1 bij 
BW1 2018.

De heer Diederik Dunon wenst te weten waarvoor de verhoging van 25.000 euro van de 
subsidie aan de stad Aarschot (p.65) zal gebruikt worden.
Mevrouw Tie Roefs geeft aan dat deze subsidie bestemd is voor de uitvoering van het 
Interregproject 2BE Connect en dat dit een deelproject is van Elzenhof-Nieuwland.  De 
bedoeling ervan is om extra inspanningen te leveren zoals bijv. wegen, voetpaden e.d.
De heer Diederik Dunon vraagt of 25.000 euro hiervoor  voldoende is. 
Mevrouw Tie Roefs geeft aan dat dit een verhoging is en dat het totaal voldoende is.
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De heer Diederik Dunon vraagt waar de reeds gebudgetteerde 105.000 euro dan voor zal 
dienen.
Mevrouw Ann Schevenels voegt toe dat de subsidie wordt aangewend als bijdrage in de 
heraanleg van het openbaar domein van de bedrijvenzone Nieuwland te Aarschot.
De heer Diederik Dunon wil weten of de stad Aarschot de begunstigde is.
Mevrouw Ann Schevenels bevestigt dit en voegt toe dat de subsidie aan de stad Aarschot al 
eerder was voorzien.

Mevrouw Linda Van den Eede verwijst naar de subsidie i.h.k. van fietsinfrastructuur (p.65). 
Ze vermoedt dat hier een optelfout is in geslopen door de toevoeging van het restsaldo van 
vorig jaar.
Mevrouw Tie Roefs merkt op dat de som toch klopt.
De heer Tom Dehaene voegt toe dat er inderdaad een miniem verschil is van 3 euro.

De heer Diederik Dunon wenst wat uitleg i.v.m. de subsidie van 28.000 euro aan de 
Provinciale Landbouwkamer (p.67).
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat dit bestemd is voor de Week van de korte keten. Dit 
project werd vorige maand door Vlaanderen aangekondigd.  Deze subsidie loopt via de 
Landbouwkamer en behelst allerlei acties en initiatieven en kende een grote opkomst en 
massale belangstelling. Het is de bedoeling van Vlaanderen om dit jaarlijks te ondernemen.

De heer Diederik Dunon informeert naar de subsidie van 5.000 euro aan RTC Vlaams-
Brabant vzw (p.69)voor acties op de logistieke arbeidsmarkt.
De heer Marc Florquin antwoordt dat er in totaal 20.000 euro wordt voorzien voor projecten 
die hieromtrent zullen georganiseerd worden en voegt toe dat dit niet nieuw is.
De heer Diederik Dunon vraagt of dit specifiek gericht is.
De heer Marc Florquin zegt dat er diverse zaken worden georganiseerd die wij al dan niet 
ondersteunen. 

Mevrouw Linda Van den Eede informeert waarom een subsidie voor Airport House  van 2018 
al toegekend is in 2017  en vraagt of de verantwoordingsstukken voor 2017 dan al binnen 
zijn.
De heer Tom Dehaene zegt dat dit normaal gezien zo is.
Mevrouw Linda Van den Eede vraagt nogmaals wat de reden is en of er dan een tekort was 
in 2017.
De heer Tom Dehaene zegt dit te zullen opzoeken en het antwoord zal toegevoegd worden 
aan het verslag.

De administratie voegt toe
De verantwoordingsstukken voor 2017 werden reeds ingediend en goedgekeurd door de 
dienst economie. Er was geen tekort in 2017.

De heer Diederik Dunon wenst te weten waarom de subsidie voor kleinschalig wonen (p.71) 
werd verminderd met 105.000 euro.
De heer Tom Dehaene verwijst naar p.72 waar er 105.000 euro wordt voorzien voor H740E.

De heer Jan Laeremans merkt op dat de dienst Cultuur is overgeheveld naar Vlaanderen en 
dat er nu toch een achterpoortje gevonden is via de Boekenstoet-projecten. 



5

De heer Tom Dehaene geeft aan dat er info kan bezorgd worden over dit project en dat het 
gaat over boeken naar anderstaligen en dus te maken heeft met Vlaams karakter hetgeen 
nog steeds een bevoegdheid is van de provincie.

De heer Jan Laeremans stelt vast dat de ganse reeks begunstigen van de subsidie ter 
ondersteuning van evenementen die georganiseerd worden naar aanleiding van de 
herdenking van 100 jaar einde WO1 (p.75) allemaal sportwedstrijden zijn alhoewel de dienst 
Sport is overgeheveld naar Vlaanderen.  
De heer Marc Florquin  merkt op dat de toelichting bij de subsidie ‘goed’ moet worden 
gelezen want er staat dat het gaat over ondersteuning van evenementen en dit naar 
aanleiding van ons nieuw evenementenbeleid. We kopen ruimte aan bij activiteiten die 
georganiseerd worden binnen onze provincie. We organiseren niets zelf maar kopen dus 
uitsluitend advertentieruimte.
Mevrouw Linda Van den Eede oppert dat dit de bevestiging is van wat de fractie heeft 
aangehaald in haar speech t.t.z. dat de gedeputeerde van sport nog vaak op de sportpodia 
zal te zien zijn. Mevrouw Linda Van den Eede wijst er eveneens op dat er steeds geklaagd 
wordt dat de provincie te weinig middelen kreeg van Vlaanderen maar toch wordt er nog 
geïnvesteerd in zaken waarvoor de provincie niet meer bevoegd is.
De heer Marc Florquin zegt niet te begrijpen waarom we geen promotie zouden mogen 
maken voor het beleid binnen Vlaams-Brabant.
De heer Jan Laeremans wenst te weten wat die sportclubs moeten doen om van die subsidie 
te genieten en of er criteria zijn waaraan ze moeten voldoen. 
De heer Marc Florquin antwoordt dat de club een aanvraag moet indienen en het evenement 
moet een bredere uitstraling voor ons grondgebied hebben; het zijn sponsordossiers.
Mevrouw Martine Janssens informeert hoe wordt bekend gemaakt dat er sponsordossiers 
kunnen ingediend worden en vindt het opvallend dat het steeds dezelfde clubs zijn. 
De heer Marc Florquin antwoordt dat het inderdaad dikwijls dezelfde clubs zijn maar dat 
iedereen die een evenement organiseert, een aanvraag kan indienen. 
Mevrouw Martine Janssens vraagt hoe die organisaties daarvan weet krijgen.
De heer Marc Florquin geeft aan dat het aantal organisaties die hierover weet hebben wel 
degelijk verbazingwekkend is.
De heer Diederik Dunon informeert of een organisatie aan specifieke indicatoren moet 
voldoen.
De heer Marc Florquin dat er één grote indicator is en dat is promotie van onze provincie.
Mevrouw Linda Van den Eede zegt dat dit een doelstelling is en geen indicator. 
Mevrouw Monique Swinnen merkt op dat dit misschien wat concreter moet gemaakt worden.

De heer Jaak Pijpen vraagt of er vragen zijn over de motivering van de doelstellingennota.

De heer Jan Laeremans vraagt waarom de ontvangst voor de uittreding uit de 
intercommunales (p.82) wordt verschoven van 2019 naar 2018 en hoe dat bedrag tot stand 
is gekomen. 
De heer Marc Florquin zegt dat de provincie wettelijk verplicht is om de inkomsten te 
verschuiven van 2019 naar 2018 en dat het bedrag sowieso een raming is maar gebaseerd 
is op allerlei factoren. Hij zegt dat het beter zou geweest zijn indien de toeziende overheid 
hierover duidelijke afspraken zou gemaakt hebben in het decreet.
Mevrouw Linda Van den Eede merkt op dat het dan ook niet goed zou geweest zijn.
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Mevrouw Céline Eynaten licht toe dat er een blad wordt verdeeld met een correctie voor het 
boek BW1 2018 en licht toe dat door technische problemen de cijfers negatief stonden i.p.v. 
positief.
Mevrouw Linda Van den Eede vraagt hoe een rapport er op die manier kan uitrollen.
Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat de tool worstelt met haperingen maar dat dit 
probleem wordt aangepakt door de dienst informatica in kader van ons project BBC2020. 
Voor de provincieraad zal het boek vandaag op extranet worden aangepast.

De heer Diederik Dunon wenst een verklaring bij de vermindering van de subsidie voor 
dierenwelzijn.
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat er exploitatiebudget werd omgezet naar loonkost 
voor een medewerker. 
De heer Diederik Dunon vraagt wat de taken van deze persoon zijn.
Mevrouw Monique Swinnen zegt dit toe te voegen aan het verslag.

De administratie voegt toe:
Inhoud van de job:

• Je staat in voor het opstellen en coördineren van interventiescenario’s (bv. voor ontsnapte 
dieren).

• Je organiseert algemene netwerkplatformen dierenwelzijn met alle actoren (twee keer per 
jaar) en andere samenwerkingsverbanden met de betrokken actoren.

• Je zorgt voor duidelijke en efficiënte afspraken met alle betrokkenen.
• Je staat in voor kennisverspreiding over o.a. wetgeving, preventie, …
• Je doet aan sensibilisering via het opzetten van preventiecampagnes.
• Je bent het telefonisch aanspreekpunt voor de sector (dierenasielen, politie, 

gemeentebesturen, dierenartsen) en de burger.
• Je zoekt oplossingen bij ad hoc probleemsituaties (bv. sluiting van een dierenasiel).
• Je zet een netwerk op met wachtdiensten van dierenartsen.
• Je bouwt een digitaal informatieplatform uit.

De eerste reeks budgetwijzigingen 2018 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad 
voorgelegd.

4. Rondvraag

De heer Jaak Pijpen informeert of er nog vragen zijn en sluit de vergadering om 14u16.

De voorzitter, De secretaris,
Jaak Pijpen Nicole Schepmans


