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Agendapunten 
 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 

 

De heer Jaak Pijpen opent de vergadering om 11:00 en informeert of er vragen zijn i.v.m. het verslag 

van 16 oktober 2018. 

 

De notulen van de vergadering van 16 oktober 2018 worden goedgekeurd. 

 

2. Aanpassing meerjarenplan en budget VERA 2019 

Mevrouw Véronique Janssens licht de PowerPoint (zie bijlage) toe over de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2019.  
Het belangrijkste wat opvalt in het budget van het jaar 2019 zijn de stijgende inkomsten en uitgaven. 
De groei in de uitgaven heeft voornamelijk te maken met de sterke groei van het aantal VTE’s. In 
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2018 werden extra medewerkers aangeworven en dit wordt in 2019 mee in de loonlasten 
opgenomen. In het budget van 2019 worden ook vier teamleiders opgenomen.  
De sterke groei in de ontvangsten komt voornamelijk door de kostendelende dienstverlening. In 2018 
ontwikkelde VERA nieuwe diensten en in 2019 wil VERA deze tot bij de besturen brengen. Deze 
nieuwe diensten gaan bijvoorbeeld over het digitaliseren van processen, informatiebeheer, 
informatiehuishouding en databeheer. Ook dienstverlening in het kader van smart-city zal in 2019 
worden aangeboden. In het budget van 2019 worden in totaal 720.000 euro extra inkomsten 
opgenomen tegenover het budget van 2018. De grootste inkomstenbron blijft de dienstverlening 
vanuit IT-punt.  
 
VERA koos er bewust voor om aan de uitgavekant een aantal kosten te steken in verband met de 
veranderende organisatie. In oktober werd namelijk een nieuwe organisatiestructuur goedgekeurd 
door de raad van bestuur. Nieuw binnen de structuur zijn de vier teamleiders. Zij zullen fungeren als 
aanspreekpunten voor de lokale besturen (single point of contact of SPOC). Naast SPOC voor de 
besturen zullen ze ook mee verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van de dienstverlening naar de 
besturen toe en het operationeel aansturen van de medewerkers. 
 
Het investeringsbudget is eerder klein in vergelijking met de andere jaren. De grootste investeringen 
in verband met de nieuwe kantoorruimte zijn namelijk rond. In 2019 zal het grootste 
investeringsbudget gaan naar de aankoop van IT-materiaal voor de nieuwe medewerkers en de 
vervanging van laptops. De laptops worden namelijk afgeschreven op drie jaar. Er worden geen 
investeringen rollend materieel opgenomen, omdat beslist werd geen eigen wagens meer aan te 
kopen.  
 
De uitdagingen voor VERA in 2019 zijn het verandertraject, onder begeleiding van Möbius, en het 
verder uitbouwen van de dienstverlening. Een groeiende en veranderende organisatie vraagt ook 
bijkomende medewerkers. In 2018 bestond VERA uit 38 medewerkers (waaronder zes externen) en 
in 2019 zal VERA naar 42 medewerkers (inclusief de nieuwe teamleads) evolueren. De 
selectieprocedure voor de teamleiders is lopende.  
 
Als van dezelfde inkomsten en aantal medewerkers wordt uitgegaan, blijft het budget positief 
evolueren in 2020 en 2021. De aanpassing van het meerjarenplan geeft zowel een positieve 
autofinancieringsmarge in het laatste jaar ervan (2021) als jaarlijks een positief resultaat op kasbasis. 
Dit betekent dat VERA haalbare keuzes maakt en een gezonde organisatie blijft.  
 
De laatste slide visualiseert de evolutie van de dienstverlening van VERA naar de lokale besturen toe, 
met name van operationele ondersteuning rond de infrastructuur naar een integrale dienstverlening.  
 
Meneer Daniël Fonteyne gaat ervan uit dat VERA heel digitaal werkt en stelt de vraag of alles goed 
beveiligd is en hoeveel men daarin investeert.  
 
Mevrouw Véronique Janssens antwoordt dat VERA met de CLOUD werkt, inclusief firewalls, 
Microsoft office 365 enzovoort. VERA heeft ook een eigen DPO. Je maggerust langskomen voor een 
rondleiding door onze eigen DPO, die jou hier meer technische uitleg rond kan verschaffen.  
 
Meneer Daniël Fonteyne: voor de nieuwe structuur hebben jullie met een externe partner gewerkt. 
Hadden jullie dan zelf niet de nodige know how hiervoor? Wie was deze partner? Hoeveel kostte dit? 
 
Mevrouw Véronique Janssens: we geloven erin dat we onze organisatie kunnen versterken door 
externe expertise. Wij zijn geen experten in het vormgeven van organisaties. Via het raamcontract 
van Poolstok hebben we hiervoor met Möbius samengewerkt. In 2018 voorzagen we 25.000 euro en 
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in 2019 zal dit waarschijnlijk nog 30.000 euro zijn om het verandertraject te begeleiden. Op deze 
manier hebben wij ook de tijd om ons te focussen op onze eigen dienstverlening.  
 
Meneer Daniël Fonteyne: kunnen de nieuwe teamleiders ook medewerkers vanuit de eigen 
organisatie worden? 
 
Mevrouw Véronique Janssens: ja we hebben een beroep gedaan op een artikel uit onze 
rechtspositieregeling waardoor eigen wedewerkers gedeeltelijk vrijgesteld kunnen worden, indien ze 
nu reeds ingeschaald zijn in A1-A3. Ze nemen wel deel aan het assessment en het jurygesprek, maar 
niet aan de schriftelijke proef ervoor. Dit gebeurt ook via Poolstok. We hopen zo onze organisatie te 
versterken via zowel onze eigen expertise als via expertise van buitenaf.  
 
Meneer Daniël Fonteyne: over hoeveel leasingwagens beschikken jullie al en wat wordt het in de 
toekomst?  
 
Mevrouw Véronique Janssens: op dit moment hebben we nog zes eigen wagens, waarvan er twee 
zullen worden vervangen binnenkort. Daarnaast hebben we nu een zestal leasingwagens. We 
schatten dat er een tiental wagens zullen bijkomen.  
 
Meneer Daniël Fonteyne: zijn deze auto’s persoonlijk?  
 
Mevrouw Véronique Janssens: dit is afhankelijk van de functie. De IT-beheerders en projectleiders 
hebben poolcars. De teamleiders krijgen een bedrijfswagens per persoon. 
 
Meneer Daniël Fonteyne: jullie schrijven jullie laptops af op drie jaar. Een keer dat deze afgeschreven 
zijn, kunnen die dan naar de lokale scholen gaan? Of wat doen jullie daarmee?  
 
Mevrouw Véronique Janssens: de medewerker krijgt de kans om de laptop aan te kopen voor de 
restwaarde. De overige laptops gaan naar scholen.  
 
Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede: ik dacht dat de deputatie ook leasingwagens had, maar 
dat dat afgeschaft is. Hebben jullie contact gehad met de deputatie? Er moet toch een reden 
geweest zijn waarom zij dat afgeschaft hebben.  
 
Mevrouw Véronique Janssens: er is bewust gekozen voor operationele leasing: aankopen vraagt een 
grote investering (voor 10 wagens +/- 170.000 euro). Deze investeringsruimte is er niet meer, zeker 
niet na de investeringen in de kantoorruimte. Dit is ook handiger qua onderhoud, bijvoorbeeld voor 
winterbanden.  
 
Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede: ja, maar als de deputatie daarvan afstapt, moet daar 
toch een reden voor  zijn. Je hoeft een tiental wagens toch niet allemaal tegelijk aan te kopen. Je kan 
de aankoop ervan toch spreiden.  
 
Mevrouw Véronique Janssens: als er tien nieuwe medewerkers zijn, willen we die ook graag tegelijk 
een auto kunnen aanbieden. We kunnen de aankoop dus niet spreiden. Dit is ook een dubbele keuze, 
want hiermee kunnen we ook duurzamere wagens kiezen.  
 
Gedeputeerde Tie Roefs merkt op dat er binnenshuis een dienst is die zich bezighoudt met het 
beheren van de wagens, terwijl dat bij VERA niet het geval is.  
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Mevrouw Ann De Martelaer: we merken dat in de ICT sector heel wat mensen opgeleid worden met 
een beperking. Kan dit een aandachtspunt zijn bij selecties? Kan zo meer vorm gegeven worden aan 
jullie diversiteitsbeleid? 
 
Mevrouw Véronique Janssens antwoordt dat VERA hier voor openstaat, wat betreft de functies 
waarbij dat mogelijk is. Ook ten aanzien van vrouwen willen we aandacht hebben bij de selecties wat 
niet evident is in de ICT-sector. We kunnen ook een inspanning doen voor mensen met een 
beperking.  
 

Advies: de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2019 van VERA worden  met een 
gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd. 

 

 

3. Aankoop licenties en leveren van ondersteuning voor de migratie van pc’s naar Windows 10 en 

Office 365 – goedkeuring van opstart plaatsingsprocedure en bestek 

 
Gedeputeerde Tie Roefs geeft toelichting over dit dossier. 
  
De heer Jan Laeremans vraagt of het enkel de overgang van de licenties omvat of dat ook de aankoop 
van pc-materiaal hierin is meegenomen.  
 
De heer Karl Pottie geeft aan dat de vervanging van het pc-materiaal hier lost van staat aangezien er 
gewerkt wordt met een permanente vervangingscyclus. In deze vervangingscyclus worden laptops op 
4 jaar vervangen en desktops op 7 jaar. Tegen de tijd dat we met dit project van start kunnen gaan, 
zal al ons materiaal ook voldoen aan de vereisten om deze applicaties te kunnen draaien. Het 
materiaal dat nu reeds aangekocht wordt, is ondertussen ook niet meer in de mogelijkheid om de 
verouderde besturingssystemen te laten werken.  
 
De heer Daniël Fonteyne vraagt of wij onze laptops ook afschrijven op 3 jaar zoals bij VERA.  
 
De heer Karl Pottie geeft aan dat onze laptops een levensduur hebben van 4 jaar en onze desktops 
een levensduur van 7 jaar. 
  
De heer Diederik Dunon vraagt of alle toestellen die nu beschikbaar zijn, geschikt zijn voor de 
upgrade.  
 
De heer Karl Pottie kan dit positief bevestigen. 
 
Mevrouw Hilde Kaspers geeft aan dat er nu een raming voorzien is voor 820 000 euro voor 3 jaar en 
vraagt zich af of het ook mogelijk zou zijn om een raming te kunnen geven voor 6 jaar. 
 
De heer Karl Pottie geeft aan dat het bestek is opgedeeld in verschillende percelen. Perceel 1 bestaat 
uit de huur van licenties waarbij de kostprijs geraamd is op 1,3 miljoen op 3 jaar. Voor 6 jaar wilt dit 
zeggen dat dit bedrag het dubbele zal worden maar wel sterk afhankelijk zal zijn van de hoeveelheid 
die we afnemen. Perceel 2 en 3 omvatten de implementatiekosten en overgangskosten en aangezien 
dit om eenmalige kosten gaat, kunnen deze niet geraamd worden op 6 jaar. 
 
De heer Diederik Dunon vraagt waarom er gekozen wordt voor een contractduur van 3 jaar.  
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De heer Karl Pottie merkt op dat de contracten die Microsoft aanbiedt steeds een duur hebben van 3 
jaar. Concreet wil dit zeggen dat we na 3 jaar opnieuw zullen moeten aanbesteden aangezien 
Microsoft niet afwijkt van zijn werkwijze. 
 
De heer Diederik Dunon vraagt of dit zou kunnen betekenen dat we binnen 3 jaar hogere prijzen 
gaan moeten betalen.  
 
De heer Karl Pottie merkt op dat de prijzen die Microsoft op de markt hanteert inderdaad op 
regelmatige tijdstippen kunnen wijzigen waardoor wel degelijk de mogelijkheid  bestaat dat de 
kostprijs hoger gaat liggen in de toekomst. 
 
De heer Diederik Dunon vraagt of het dan een mogelijkheid is om 2 maal 3 jaar te nemen als 
contractduur?   
 
De heer Karl Pottie merkt op dat dit niet mogelijk is aangezien ze dit niet aanbieden bij Microsoft.  
 

Advies: de raamovereenkomst voor een desktop migratie voor het provinciebestuur wordt met een 
gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd 
 
 
 
4. Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. raamcontract voor een webtoepassing voor de uitleen- 
dienst van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring voorwaarden en wijze van 
gunnen en bestek. 
 
Gedeputeerde Tie Roefs geeft toelichting over dit dossier. 
 
De heer Diederik Dunon vraagt waarom er gekozen wordt voor een raamovereenkomst van 4 jaar 
aangezien het doel toch moet zijn om de toepassing langer actief te houden. 
 
Mevrouw Petra Vanhercke geeft aan dat dit geen probleem hoeft te zijn aangezien we nu een 
toepassing kunnen opzetten om dan na 4 jaar de evaluatie te maken. Op basis van de evaluatie 
kunnen we kijken of we beslissen om het opnieuw in de markt te plaatsen of verder te gaan met de 
gekozen oplossing.  
 
De heer Diederik Dunon vraagt of de gekozen toepassing nu wel lang genoeg te onderhouden zal zijn 
aangezien we nu al terug de markt op gaan nadat we pas een gunning gedaan hebben in 2011.  
 
Mevrouw Petra Vanhercke merkt op dat de huidige toepassing ondertussen toch al 8 jaar oud is wat 
binnen informatica toch wel degelijk een zeer lange periode is. De meeste toepassingen worden na 2 
jaar al afgeschreven omdat ze verouderd blijken. Om dit te voorkomen bij deze gunning zal er bij de 
marktbevraging rekening gehouden worden met de ouderdom van de gekozen toepassing.  
 
De heer Jan Laeremans vraagt of er ook navraag geweest is bij de andere provincies aangezien er 
ook daar nood zal zijn aan een toepassing voor de uitleendienst.  
 
Mevrouw Ine Lemmens geeft aan dat er gesprekken geweest zijn met Limburg waar we vooral geleerd 
hebben hoe het zeker niet moet aangezien zij niet tevreden zijn van de gekozen toepassing. Verder 
zijn er ook gesprekken geweest met West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen maar daaruit is gebleken 
dat onze verwachtingen op het vlak van functionaliteiten te ver uit mekaar liggen waardoor het toch 
aangeraden blijkt om zelf op de markt te gaan kijken. 
 

Advies: de raamovereenkomst voor een web-toepassing voor de uitleendienst van het 
provinciebestuur wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd. 

 
 
 



 

6 
 

5.  Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen licht toe dat dit dossiers zijn die normaal gezien op het bureau van 

de raad besproken worden, maar omwille van de timing worden deze nu in de raadscommissie 

besproken. Ze vraagt of er vragen zijn over het budget 2019. 

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede vraagt wat de verklaring is waarom de kosten bij 

schoonmaak en onderhoud sterk gestegen zijn. 

De heer Francis Baeck  blijft het antwoord schuldig, maar wijst erop dat dit budgetcijfers betreft en 

dat blijkt dat het budget 2019 een derde bedraagt van het budget dat voorzien was bij de opmaak 

van het meerjarenplan. We zullen de verklaring opzoeken en toevoegen aan het verslag. 

 

De administratie voegt toe: 

 

De betrokken medewerker is momenteel afwezig. Het antwoord zal van zodra beschikbaar schriftelijk 

bezorgd worden. 

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede vraagt wanneer de knip op het meerjarenplan wordt 

gezet.  Op deze manier is er geen inspraak meer in het meerjarenplan. Er was voorzien dat er een 

tussenkomst van 66.000€ zou zijn, het gaat nu minder zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niet moet 

gekeken worden welke bedragen ze inschrijven. Het budget past wel binnen het meerjarenplan, 

maar dat betekent toch niet dat er geen vragen mogen gesteld worden waarom dat zo hoog wordt 

ingeschat. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat dit aan de verantwoordelijke medewerker zal 

meegeven worden dat dit aandachtspunten zijn. Voor de nieuwe meerjarenplanning zal het kader 

afgesproken worden. 

 

De heer Diederik Dunon stelt vast dat de ontvangsten lager zijn dan voorzien. Hij vraagt zich af 

hoeveel mensen bereikt worden met de erediensten. 

 

De heer Francis Baeck  verwijst naar een onderdeel achteraan in de nota waar de zogenaamde 

toelichting van de betrokkenheid terug te vinden is. De gevraagde cijfers staan daarin. 

  

De heer Diederik Dunon vraagt  of het  1500 personen per jaar zijn. 

 

De heer Francis Baeck  bevestigt dat er staat dat het voor de periode van juni 17 tot juni 18 is. 

 

De heer Diederik Dunon bemerkt dat dat dus gemiddeld 78€ per eredienst is en dat dat niet veel is. 

Hij heeft ook nog een vraag over de vermelding van de 50% op pagina 4 en vraagt of daar meer 

toelichting over kan gegeven worden. 

 

De heer Francis Baeck  wijst erop dat dat zonder de vzw is. Initieel was er enkel de VZW, maar sinds 

2009 hebben ze hun traditionele activiteit opgesplitst in enerzijds de VZW en anderzijds hier. Dat 

verklaart de verdeelsleutel van 50% omdat de vzw ook nog altijd actief is in hetzelfde gebouw. 



 

7 
 

 

De heer Diederik Dunon vraagt of er toelichting kan gegeven worden bij de 6.000€ die werd 

uitgegeven voor veiligheidsinstallaties. 

 

De heer Francis Baeck  licht toe dat hij 1x op de locatie geweest is en dat het een voormalig 

fabrieksgebouw is. Het is er eerder afgelegen. Het lijkt hem dus verstandig dat je daar aan 

inbraakpreventie doet gezien de afgelegen locatie. 

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede leest dat er in de kolom rekeningstand 2017 onder 

exploitatieontvangsten rubriek 118 een creditnota staat en vraagt wat daarvan de betekenis is. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen denkt dat dat te maken heeft met de overdracht van de huur. 

 

De heer Francis Baeck  bevestigt dit, want  er zijn wat debatten geweest met stad Leuven over de 

juiste huurprijs. 

 

De heer Diederik Dunon vraagt over welke overdracht van huur het gaat en aan wie. 

 

De heer Francis Baeck  legt uit dat  huurcontracten een bepaalde termijn hebben, dus als die 

verstrijkt dan moet er een nieuwe afgesproken worden. 

 

De heer Diederik Dunon vraagt of die gebouwen echt leeg staan. 

 

De heer Francis Baeck  antwoordt dat er creditnota’s voor gebouwen vermeld staan, bijna 8.000€, 

dat is een gevolg van onderhandelingen over een marktconforme huurprijs. 

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede voegt toe dat ze denkt dat dat met de 

nutsvoorzieningen te maken heeft. 

 

De heer Diederik Dunon leest dat de stad weggaat uit dat gebouw. Hij gaat ervan uit dat er 

stadsmedewerkers in gezeten hebben en vraagt zich af of de stad dat niet nodig geacht zou hebben 

om daar veiligheidsinstallaties te voorzien.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat er geen nieuwe elementen in het budget zitten ten 

opzichte van vorige jaren, dus wordt er gevraagd dat er vragen gesteld worden over zaken waarvan 

we weet hebben en waarvan akte genomen is in de documenten. We moeten ons beperken tot de 

vragen die met het dossier te maken hebben. Er kan alleen maar een opmerking gegeven worden als 

er dingen onredelijk zijn, maar meer dan een opmerking kan er niet gegeven worden. We hebben 

geen opdracht om die zake ter plaatse te gaan controleren. 

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat die 6.000€ iets nieuw is, omdat er zich een 

andere situatie voordoet.  
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Gedeputeerde Monique Swinnen  reageert dat de medewerker vorig jaar heeft uitgelegd waarvoor 

dat is. Dat dit kwam omdat tot vorig jaar Stad Leuven een deel ten laste nam en dat dit nu 

gecorrigeerd wordt. 

De heer Jan Laeremans vraagt meer toelichting over de vergoeding aan vrijwilligers van 3.500€ voor 

de vertaling van de preek, want in het verleden is het nooit vertaald geweest.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  zegt dit te zullen laten opvragen en toe te voegen aan het verslag.   

 

De administratie voegt toe: 

 

De betrokken medewerker is momenteel afwezig. Het antwoord zal van zodra beschikbaar schriftelijk 

bezorgd worden. 

 

De heer Diederik Dunon bemerkt dat ten opzichte van vorig jaar er 1.300€ meer aan de vertaler werd 

uitgegeven en vraagt hoe dat kan verklaard worden. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  reageert dat  de vraag net gesteld werd en dat het dus zal 

nagegaan worden. 

 

De heer Diederik Dunon  vraagt wat de aanhoudende problemen van verstopping zijn. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  reageert dat het problemen van verstopping zijn en dat 

waarschijnlijk de aflopen in orde gebracht moeten worden.  

  

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

 

6. Islamitische gemeenschap Beraat te Diest 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen vraagt of er vragen zijn over het budget 2019. 

 

De heer Diederik Dunon vraagt naar de reden waarom het budget zoveel verschilt van het 

meerjarenplan. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen zegt de opmerking te zullen noteren.  

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede heeft een vraag over de aankoop van de geluid- en 

beeldinstallatie. Het budget wordt naar 5.000€ opgetrokken. Ze vraagt zich af of de voorziene 

aankoop  in 2018 niet doorgegaan is of werd samengevoegd. 

 

De heer Francis Baeck  blijft het antwoord schuldig. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  reageert dat dat moet worden nagegaan. 

 

De administratie voegt toe: 
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De betrokken medewerker is momenteel afwezig. Het antwoord zal van zodra beschikbaar schriftelijk 

bezorgd worden. 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt of de voertaal Nederlands is of een andere als ze projecten 

organiseren. 

 

Gedeputeerde Marc Florquin reageert dat de voertaal altijd het Nederlands is. 

 

De heer Francis Baeck  voegt toe dat je dat ook kan lezen in het verslag van de maatschappelijke 

betrokkenheid. Daar staat genoteerd dat ‘de Nederlandse taal gebruikt wordt’, er wordt een heel 

blad aan gewijd.  

 

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

 

 

7. Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven: aktename budget 2019 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen vraagt of er vragen zijn over het budget 2019. 

 

De heer Diederik Dunon heeft dezelfde opmerking dat er meer budget voorzien is dan oorspronkelijk. 

Hij heeft ook nog een vraag aangaande de kilometervergoeding voor de eredienst. Er staat bij 

vermeld dat de priester heel wat verplaatsingen doet en hij vraagt daar meer toelichting bij. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  repliceert dat hij zelf al voorgelezen heeft bij zijn vraag waarvoor 

die kilometervergoeding dient namelijk voor eredienst.  

 

De heer Diederik Dunon bemerkt dat je je vragen kan stellen bij het feit of dit verbonden is met de 

erediensten.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen zegt de bemerking te laten noteren. 

 

De heer Diederik Dunon voegt hieraan toe dat hij opmerkt dat de vrijwilligersvergoedingen ook sterk 

stijgen en hetzelfde geldt voor communicatie. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen zegt de vraag te zullen noteren.  

 

De administratie voegt toe: 

 

De betrokken medewerker is momenteel afwezig. Het antwoord zal van zodra beschikbaar schriftelijk 

bezorgd worden. 

 

 

Advies: het budget 2019 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd. 
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8. Buitengebruikstelling van vaste activa 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen vraagt of er vragen zijn bij de lijst van buitengebruikstelling. 

 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de kassa niet tweedehands kan verkocht 

worden omdat die nog een restwaarde van 2.000€ heeft.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen vraagt of het te koop aangeboden is. 

 

Gedeputeerde Walter Zelderloo blijft het antwoord schuldig. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen zegt het te zullen toevoegen aan het verslag. 

 

De administratie voegt toe: 

 

De kassa is aangeboden geweest aan verschillende instanties. Na lang zoeken was Streekproducten 
vzw geïnteresseerd om deze over te nemen. Na een grote opruimactie in de kelder bleek de kassa 
echter onvindbaar. Vermoedelijk is deze in het containerpark beland. 
 

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede  vermoedt dat het scherm  stuk teruggebracht is. 

Gedeputeerde Walter Zelderloo  bevestigt dit.  

Gedeputeerde Monique Swinnen voegt toe dat informatie over de opbrengsten ontvangen uit de 

verzekering in dit dossier niet terug te vinden zijn.  

Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede  zegt dat het zo het moeilijk is om het op te volgen. 

Gedeputeerde Monique Swinnen  zegt te zullen opzoeken hoeveel er van teruggekregen is. 

 

De administratie voegt toe: 

 

De uitleendienst heeft op dit moment een verzekering met zogenoemde “winstdeelname”. De 
winstdeelname varieert van jaar tot jaar. Voor de uitleendienst is het belangrijk een goede 
schadestatistiek te kunnen voorleggen i.v.m. de betaalbaarheid van de verzekering voor onze 
klanten. 
 
De winstdeelname wordt via een bepaalde formule berekend maar komt neer op afgerond ongeveer 
15.000euro waarbinnen we aan 85% de waarde van het materiaal recupereren. In dit concreet geval 
ging het om een LCD-scherm van bijna 8 jaar oud, aankoopwaarde 1.248 euro. De verzekering zou, 
indien we de gewone procedure volgen, 80% waardeverlies doorvoeren (boekhoudkundige 
afschrijving) minus de vrijstelling die wij aan de klant factureren. Van de verzekering zouden we dus 
+/- 125 euro recupereren en van de klant ook 125euro (vrijstelling verzekering). Er werd in dit geval 
niet hiervoor gekozen, maar wel voor het behoud van de winstdeelname, daar wordt 85% van de 
waarde behouden en de vrijstelling wordt gefactureerd. Concreet betekent dit voor dit vast actief: 
1.062 euro behouden via winstdeelname plus 125 euro van de vrijstelling komt op 1.187euro in 
totaal. 
Via deze weg blijft het patrimonium dus zeer goed in stand gehouden, rekening houdend dat het 
scherm 8 jaar oud was. Er is uiteindelijk een verlies van amper 61 euro op de aankoopwaarde. 
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Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat bij de walkie-talkie vermeld staat dat hij 

verloren werd gedaan en gefactureerd werd dus hier weet je dat de tegenwaarde terug ontvangen 

werd. Ze leest ook dat de tweedehands autopomp van het Pivo verouderd is, maar dat die nog 1/4e 

van de waarde van de aanschaf overhoudt. Voor haar spreekt dat mekaar tegen, ze verwacht dat de 

restwaarde dan verder tegen de afschrijvingstermijn zit. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  licht toe dat er vaste afschrijvingstermijnen gehanteerd worden en 

dat komt daar niet altijd overeen met de reële levensduur gezien het intensieve gebruik van het 

opleidingsmateriaal. 

 

Advies: de lijst van buitengebruikstelling van vaste activa wordt met een gunstig advies aan de 

provincieraad voorgelegd. 

 

 

9. Budget 2019 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  vermeldt het bijhorende amendement en dat het aangevulde 

rapport voor de raadscommissieleden van deze vergadering werd afgeprint. Ze vraagt om akkoord te 

gaan het amendement neer te leggen vanuit de commissie zodat dit samen met het budget aan de 

provincieraad kan voorgelegd worden. Ze voegt ook nog toe dat alle documenten voor de raadsleden 

op het extranet beschikbaar zullen zijn en ze vraagt of het wenselijk is om het gewijzigde rapport ook 

nog afgeprint voor de niet-aanwezige raadsleden te voorzien.  

De raadscommissieleden reageren dat dit niet nodig is, maar ze vragen wel om alle raadsleden een 

mail te sturen waarin ze ingelicht worden over het amendement en dat ze de documenten hierover 

op het extranet kunnen raadplegen.  

 

De heer Jan Laeremans  reageert dat hij het nieuwe rapport niet gelezen krijgt tegen de volgende 

raadscommissie de dag erna.  

Bijgevolg wordt er afgesproken dat de voorziene raadscommissie van woensdag 7 november niet 

doorgaat en dat deze verplaatst wordt naar volgende week dinsdag 13 november om 10u in de 

raadzaal.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen stelt voor een toelichting te geven bij het budget en wijst er op dat 

de provincie in het jaar van de verkiezingen de keuze heeft om een aanpassing meerjarenplan voor te 

leggen of niet. In dit geval werd ervoor gekozen om enkel een budget 2019 op te maken.  

 

Mevrouw Céline Eynatten licht het budget 2019 en de evolutie overheen de meerjarenplanning 

2014-2019 toe aan de hand van een presentatie.  

 

De heer Diederik Dunon vraagt meer uitleg over de realisatiegraad van de investeringen. 

 

Mevrouw Céline Eynatten zegt dit te zullen opzoeken. 

 

De administratie voegt toe: 
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 2014 2015 2016 2017 

Realisatiegraad 

investeringsuitgaven 
63% 47% 64% 57% 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  geeft toelichting bij de cijfers aan de hand van het rapport B5. 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt of de €92.000.000 euro inkomsten afkomstig is van belastingen. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  corrigeert dat het inkomsten uit opcentiemen zijn. 

 

De heer Daniël Fonteyne vraagt of de andere inkomsten dan afkomstig zijn van boetes. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  licht toe dat deze afkomstig zijn uit belastingen, met name 

belastingen uit vergunningsplichtige bedrijven voor €1.200.000, belastingen uit aanplakborden voor 

€280.000 en belastingen door jachtverloven voor €50.000. 

 

De heer Jaak Pijpen beslist om de bespreking van het budget in de volgende vergadering op dinsdag 

13 november 2018 verder te zetten en sluit de vergadering af.  

 

 

 

De voorzitter,        De secretaris, 

Jaak Pijpen        Kelly Van de Gaer 


