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Agendapunten

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 4 september 2018 wordt goedgekeurd. 

2. Raadsvoorstel: ‘Voorstel aan de provincieraad ter ondertekening van het lidmaatschap van 
de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Rijn-Alpen Corridor (EGTC Rhine-
Alpine Corridor)’

Claudine Carton, projectmanager Europa licht het raadsvoorstel toe. De Rijn-Alpen Corridor is een 
transeuropese vervoerscorridor die multimodaal transport wil bevorderen. De presentatie gaat als 
bijlage bij het verslag en is te vinden op de deelsite voor de provincieraadsleden.

Willy Smout vraagt wat verwachte inbreng van de provincie gaat zijn. Claudine Carton antwoordt dat 
er vooreerst een financiële inbreng is van 7.000 euro lidgeld per jaar. Daarnaast is er ook een 
inhoudelijke inbreng mogelijk, zo kunnen we vanuit de provincie deelnemen aan de vergaderingen en 
werkgroepen. Het is ook mogelijk de logistieke experten van de POM Vlaams-Brabant of de VUB af te 
vaardigen.

Advies: De raadscommissie Regionaal beleid en economie adviseert het raadsvoorstel ‘Voorstel aan 
de provincieraad ter ondertekening van het lidmaatschap van de Europese Groepering voor 
Territoriale Samenwerking Rijn-Alpen Corridor (EGTC Rhine-Alpine Corridor)’ positief.

3. Raadsvoorstel: ‘Haviland – statutenwijziging’

4. Raadsvoorstel: ‘Interleuven igs. - buitengewone algemene vergadering op 19 december 
2018 – statutenwijziging’

5. Raadsvoorstel: ‘PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018’

6. Raadsvoorstel: ‘Ecowerf - buitengewone algemene vergadering op 21 november 2018 + 
statutenwijziging’

7. Raadsvoorstel: ‘Havicrem igs.: statutenwijziging’

8. Raadsvoorstel: ‘IGO igs.: Statutaire algemene vergadering op 21 december 2018 – 
statutenwijziging’

Marc Florquin licht toe dat de provincies in het kader van het nieuwe decreet lokale besturen moeten 
uittreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor 31/12/2018. De voorliggende 
raadsvoorstellen gaan voornamelijk over de wijzigingen in de statuten van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden die daarvoor moeten doorgevoerd worden. Het decreet bepaalt ook dat de 
aandelen van de provincie moeten overgenomen worden tegen een tussen de partijen 
overeengekomen waarde. In het geval van PBE is hierover een akkoord bereikt, voor de andere 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden echter nog niet.

Tom Vanquaethem, bestuurssecretaris regionale economie licht de verschillende raadsdossiers 
betreffende de intercommunales meer in detail toe. 

In het geval van PBE staat er geen statutenwijziging op de agenda van de algemene vergadering, 
maar er zijn wel twee agendapunten die het gevolg zijn van het  akkoord dat bereikt werd over de 



overname en de waardebepaling van de aandelen. Er wordt een bedrag van 7,5 miljoen euro cash 
betaald als onderdeel van de vergoeding voor de provinciale aandelen bij uittreding. Agendapunt 3 
betreft de goedkeuring van die betaling. Daarnaast wordt er een toekomstfonds van PBE opgericht 
voor de 20 gemeenten van het werkingsgebied van  PBE, de oprichting hiervan staat op de agenda 
onder punt 4. Dit fonds wordt eenmalig gespijsd met 35 miljoen euro uit de reserves van PBE. Het 
fonds kan worden ingezet voor thema’s die in het verlengde liggen van de activiteiten en statutaire 
doelstellingen van PBE, zoals onder meer openbare verlichting (overschakelen LED), rationeel 
energiegebruik, smart cities/regions en klimaatneutraliteit. 

Voor de intercommunales Haviland, Interleuven, Ecowerf, Havicrem en IGO is er nog geen akkoord 
bereikt over de waardebepaling van de aandelen bij de uittreding. Op de algemene vergaderingen zal 
hier door de provinciale vertegenwoordiger dan ook telkens de opmerking gemaakt worden dat de 
instemming met de statutenwijziging geen afbreuk doet aan de decretale verplichting om de 
provinciale aandelen over te nemen tegen een tussen de partijen overeengekomen waarde, met de 
vraag om dit zo op te nemen in het verslag. Met deze intercommunales moet het proces van de 
waardebepaling nog verdergezet worden.

Diederik Dunon heeft bedenkingen bij de provinciale betrokkenheid bij het toekomstfonds. Het doel 
van het decreet is dat de provincie uittreedt uit PBE, maar dit lijkt hem met deze betrokkenheid niet 
helemaal het geval. Hij vraagt wie het toekomstfonds beheert. Tom Vanquaethem antwoordt dat er 
voor de aanwending van het fonds een reglement is goedgekeurd. In het beslissingscomité van het 
fonds zijn de 20 gemeenten vertegenwoordigd met elk 1 afgevaardigde, aangevuld met 8 
afgevaardigden van de provincie. Zij beslissen over de ingediende projecten. 
Diederik Dunon vraagt waarom de raad van bestuur van PBE hierover niet kan beslissen. Tom 
Vanquaethem antwoordt dat het beheer van dit fonds in handen gegeven is van een hiervoor 
opgericht beslissingsorgaan. Diederik Dunon vraagt waarom de provincie hierbij nog betrokken moet 
zijn, en waarom dit niet kan overgelaten worden aan PBE en de betrokken gemeenten. 
Marc Florquin stelt dat de provincie ondubbelzinnig uittreedt uit PBE. Hiervoor krijgt de provincie een 
vergoeding van 42,5 miljoen euro. 7,5 miljoen euro gaat rechtstreeks naar de provincie, 35 miljoen 
euro wordt geïnvesteerd in het toekomstfonds ten gunste van de gemeenten uit het werkingsgebied 
van PBE, onder het beheer van PBE. Omdat de provincie deze middelen gegenereerd heeft door de 
uittreding blijft zij betrokken om deze dossiers te bespreken in overleg met de steden en gemeenten. 
Met dit toekomstfonds wil de provincie een impuls geven aan de streekontwikkeling van de regio. Voor 
Diederik Dunon lijkt het op deze manier of de provincie er geen goed oog in heeft dat de gemeenten 
deze zaken zelf kunnen regelen en ze daarom toezicht wil houden. Marc Florquin antwoordt dat dit 
niet het geval is en dat deze regeling besproken en overeengekomen is met de betrokken gemeenten. 

Linda Van den Eede vraagt hoe het beheer van het toekomstfonds concreet werkt. Marc Florquin 
antwoordt dat het toekomstfonds beheerd wordt door PBE en dat het beslissingsorgaan 1 à 2 keer per 
jaar wordt samengeroepen. Er zijn geen vergoedingen voorzien voor de bestuurders en het 
voorzitterschap wordt waargenomen door voorzitter van PBE. 

Linda Van den Eede vraagt hoe het bedrag voor de provinciale uittreding bepaald is. Marc Florquin 
antwoordt dat de initiële bedragen voor de waardebepaling sterk verschilden, van 20 tot 90 miljoen 
euro. Uiteindelijk is er een schikking gevonden met PBE voor 42,5 miljoen euro, met 7,5 miljoen euro 
als directe betaling en 35 miljoen euro voor het toekomstfonds. Linda Van den Eede vraagt of de vork 
van 20 en 90 miljoen euro wel redelijk is. Marc Florquin antwoordt dat de wetgever zegt dat er moet 
uitgetreden worden, maar dat de waardebepaling moet overeengekomen worden. Voor de berekening 
van de waarde van de aandelen zijn er verschillende visies en methoden, die deze vork verklaren. Het 
belangrijkste is dat er een overeenkomst is gevonden. 

Willy Smout stelt vast dat het toekomstfonds enkel ten goede komt van de 20 gemeenten uit het 
werkingsgebied van PBE, en de andere 45 gemeenten van de provincie hier geen gebruik van kunnen 
maken. Dit is een onevenwicht, terwijl het toch om geld van de provincie gaat als vergoeding voor de 
uittreding. Marc Florquin antwoordt dat dit inderdaad een onevenwicht is. Het zou een idee kunnen 
zijn om deze methode ook toe te passen bij de waardebepaling van de uittreding uit de andere 
intercommunales, zo zou dat geld dan ten goede komen van de gemeenten uit die specifieke 
werkingsgebieden. Ook Haviland is bij voorbeeld bezig met thema’s als smart cities/regions. Zo kan er 
een zeker evenwicht bereikt worden. Maar dit is voer voor de onderhandelingen, hierop kan niet 
vooruitgelopen worden. Willy Smout vraagt of dit toekomstfonds uitdovend is. Marc Florquin antwoordt 



dat het fonds eenmalig gespijsd wordt met 35 miljoen euro, voor de aanwending is een reglement 
opgesteld met onder andere maximumbedragen per project. Het is de doelstelling dat meerdere 
gemeenten gaan samenwerken rond de thema’s. Als de 35 miljoen euro opgebruikt is zou dit fonds in 
principe aangevuld kunnen worden door de betrokken gemeenten. Willy Smout ziet mogelijkheden om 
met het fonds de implementatie van slimme meters te versnellen in onze provincie.  Marc Florquin 
zegt dat het de essentie is dat de 35 miljoen euro terug geïnvesteerd wordt in de gemeenten, met een 
zekere inspraak van de provincie. Willy Smout vindt dat dit uiteindelijk communicerende vaten zijn, het 
geld wordt uit de intercommunale gehaald ten koste van de gemeenten en terug voor hen ter 
beschikking gesteld. Marc Florquin antwoordt dat de middelen uit de reserves van PBE komen, en dat 
de gemeenten hier dus geen kost aan hebben, ze krijgen op deze manier enkel extra geld ter 
beschikking. 

Diederik Dunon vraagt nog eens wat het nut is dat de provincie hierbij betrokken blijft. Hij merkt ook op 
dat PBE een onafhankelijke instelling, namelijk KPMG, gevraagd heeft voor een waardering en dat die 
uitkwam op een bedrag van 7,5 miljoen euro. De eigen inschatting van de provincie lag veel hoger. 
Marc Florquin antwoordt dat de provincie ook een onafhankelijke instelling onder de arm heeft 
genomen, dit was dus geen eigen inschatting, die inderdaad op een veel hoger bedrag uitkwam. 
Uiteindelijk is er een gulden middenweg gevonden, is er een akkoord bereikt, wat een goede zaak is. 
De provincie blijft werken ter ondersteuning van de gemeenten en steden, dit doen we hier ook. Met 
het toekomstfonds investeert de provincie een groot bedrag en willen we zo een rol spelen in de 
toekomst van steden en gemeenten

Willy Smout vraagt hoeveel de reserves van PBE bedragen. Marc Florquin stelt gerust dat die veel 
groter zijn dan de 35 miljoen euro, het exacte bedrag wordt toegevoegd aan het verslag.

De beschikbare reserves van PBE bedroegen op 31/12/2017 73 miljoen euro. Het volledig 
overzicht van de reserves vindt u in onderstaande tabel:

code 31/12/2017 31/12/2016
Reserves 13 149.688.308 144.047.224
Wettelijke reserve 130 12.864 12.864
Onbeschikbare reserves 131 76.351.358 75.322.353
Voor eigen aandelen 1310 0 0
Andere 1311 76.351.358 75.322.353
Belastingvrije reserves 132 215.626 190.011
Beschikbare reserves 133 73.108.459 68.521.995

Diederik Dunon vraagt naar de stand van zaken van het proces van de waardebepaling van de 
aandelen bij de andere intercommunales. Tom Vanquaethem antwoordt dat er ongeveer een maand 
geleden een uitnodiging is verstuurd om dit te bespreken, het is nog wachten op een reactie om een 
afspraak te kunnen vastleggen. Diederik Dunon vraagt op welke termijn dit kan beslecht worden. Tom 
Vanquaethem antwoordt hopelijk zo snel mogelijk. Diederik Dunon stelt vast dat de uitnodiging nog 
maar een maand geleden is verstuurd, dit lijkt hem heel laat. Tom Vanquaethem zegt dat de wetgever 
het tijdstip bepaald heeft voor de uittreding, maar dat dit niet noodzakelijk moet gelijklopen met het 
overeenkomen van de vergoeding hiervoor, dit kan na 31/12/2018 dus nog onderhandeld worden. Dit 
is zo bevestigd door de juridische dienst. Het blijft echter wel de ambitie om zo snel mogelijk een 
overeenkomst te bereiken. 

Willy Smout vraagt wat er gaat gebeuren met de waarborgen die de provincie heeft lopen voor de 
leningen van de intercommunales. Marc Florquin antwoordt dat dit los staat van de uittreding, ook 
daarna blijven deze waarborgen lopen. Tom Vanquaethem zegt dat alle waarborgen zijn nagekeken. 
Voor Haviland lopen de waarborgen af in 2019. Voor Interleuven, Hofheide en Havicrem blijven de 
waarborgen nog een tijd lopen, maar deze kunnen niet zomaar opgezegd worden. Marc Florquin zegt 
dat de waarborgverleningen wel een element kunnen zijn in de onderhandeling. Willy Smout vraagt 
naar een overzicht van de lopende leningen waarvoor de provincie borg staat. Marc Florquin 
antwoordt dat dit overzicht beschikbaar is, dit zal worden opgevraagd en toegevoegd worden aan het 
verslag. 

Het overzicht van de waarborgen gaat als bijlage bij het verslag.



Sarah Sneyers vindt het straf dat de provincie uit al deze intercommunales moeten uittreden, maar dat 
ons geld overal in blijft, met het gevaar dat dit nu op de lange baan geschoven wordt. Dit is geen 
evenwichtige oplossing. Marc Florquin vindt dit ook, daarom is het belangrijk in de besluiten te laten 
opnemen dat de provincie blijft ijveren voor de rechten van haar aandelen. 

Advies: De raadscommissie Regionaal beleid en economie adviseert de raadsvoorstellen ‘Haviland – 
statutenwijziging’, ‘Interleuven igs. - buitengewone algemene vergadering op 19 december 2018 – 
statutenwijziging’, ‘PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018’, 
‘Ecowerf - buitengewone algemene vergadering op 21 november 2018 + statutenwijziging’, ‘Havicrem 
igs.: statutenwijziging’ en ‘IGO igs.: Statutaire algemene vergadering op 21 december 2018 – 
statutenwijziging’ positief. 

9. Varia

Er worden geen variapunten besproken. 

Einduur van de vergadering 16:00 uur

De secretaris, De voorzitter,

Roel Casteels Chris Kindekens


