
Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid
NOTULEN

Plaats Raadzaal Provinciehuis Datum 17/04/2018
Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig                   
Marc Florquin
Mia Van der Elst
Jozef De Borger
Rik De Baerdemaeker
Vera Meulemans
Roger Heyvaert
Corinne Olbrechts
Jo Stulens
Geert Schellens
Ann De Martelaer 
Luc Debraekeleer
Sonia Van Laere
Joris Van den Cruije
Hilde Kaspers
Elke Wouters
Lena Ghysels
Daniël Fonteyne
Nicole Desmet
Diederik Dunon
Linda Van den Eede
Jan Laeremans
Sarah Sneyers

Guido Andries: Bestuurssecretaris Architect Gebouwen

De voorzitter, Ingrid Claes heet iedereen welkom en geeft aan dat er een uitnodiging wordt 
rondgedeeld voor de vernissage van de tentoonstelling van de eindwerken Toegepaste beeldende 
kunst en Artistieke opleiding van De Wijnpers op 27 april in het provinciehuis om 19 uur, waar alle 
raadsleden welkom zijn.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Verslag goedgekeurd.

2 Fase 2 vernieuwen resterende dakbedekking PISO
Marc Florquin geeft een inleiding over het agendapunt.
Het betreft fase 2 van de vernieuwing van de resterende dakbedekking in PISO. Dit is tevens de 
laatste fase van de hernieuwing van de dakbedekking.



Op het te hernieuwen deel worden nu wordt ook isolatie en een collectieve valbeveiliging 
aangebracht.
Guido Andries geeft verder uitleg over de technische aanpak van het dossier.
Het betreft nu een renovatie van ongeveer 2.500m² met een kostprijs van ongeveer 400.000 euro.(zie 
bijgevoegde stukken bij de uitnodiging van de raadscommissie).
Jan Laeremans vraagt wat een valbeveiliging concreet is.
Guido Andries legt uit dat in het ARAB staat dat elke werknemer die werken moet uitvoeren op een 
dak moet beveiligd worden. 
Hiertoe wordt een permanente kabel of ankerpunt bevestigd op het dak waaraan de werknemer zich 
via een harnas aan bevestigt.
Elke Wouters vraagt of de totale som van de werken ook de beveiliging en isolatie omvat.
Marc Florquin antwoordt dat in de totale kostprijs van ongeveer ( geraamd bedrag) 400.000 euro alles 
omvat.
Guido Andries toont dan op plan over welk stuk dak het gaat op vraag van Elke Wouters en Linda Van 
den Eede. (plan is bijgevoegd bij de uitnodiging).
Elke Wouters vraagt of de werken in 2014 en 2016 gelijkaardig waren en Guido Andries schetst de 
situatie van de vorige werken. Het gedeelte van de daken dat nu gerenoveerd wordt werd sinds de 
nieuwbouw niet aangepast.
Jan Laeremans vraagt wat de efficiëntiewinst van de renovatie is en hoelang de daken dan nog in 
goede staat blijven na renovatie.
Guido Andries antwoordt dat er geen exacte cijfers voor de hand zijn maar dat gemiddeld er 30% 
verlies van warmte is door slecht geïsoleerde daken. Na renovatie gaan de daken zeker een 30 tot 40-
tal jaren meekunnen gaan.
Daniël Fonteyne vraagt of bij fase 1 er valbeveiliging werd geplaatst.
Guido Andries antwoordt dat dat toen niet was voorzien.
Joris Van den Cruije vraagt of er zonnepanelen op het dak voorzien worden.
Guido Andries antwoordt dat er binnen dit budget geen zonnepanelen voorzien zijn maar dat de daken 
er wel voor klaar gemaakt worden door deze renovatie en dit zeker een aandachtspunt is in de 
provincie.

Advies: gunstig

3 Rondvraag
Daniël Fonteyne bedankt de dienst onderwijs voor de organisatie van de schoolverlatersdag in PIVO 
op maandag 16 april en zegt blij te zijn met dit mooie initiatief.
Hij hoopt dat de dienst onderwijs dit zeker opnieuw doet en vraagt of de leraren dan aangeschreven 
kunnen worden in plaats van de schoolsecretariaten.
De leraren kunnen zeker altijd op de hoogte gebracht worden als ze zich inschrijven op digi-slim, de 
digitale nieuwsbrief van de dienst onderwijs van de provincie.

Datum volgende vergadering is nog niet bekend.
Einduur van de vergadering 14:30 uur

De secretaris, De voorzitter,

Betty Kiesekoms Ingrid Claes


