
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 23/04/2019
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 11:10 uur

Aanwezig Geertrui WINDELS, Ann SCHEVENELS, Bart NEVENS, Tine EERLINGEN, 
Lucia DEWOLFS, Diederik DUNON, Kris POELAERT, Manu CLAES, Ella DE 
NEVE, Steven ELPERS, Luka AUGUSTIJNS, Stephan BOGAERTS, Lena 
GHYSELS, Sara SNEYERS, Jan LAEREMANS, Nicoas KUCZYNSKI, Katrien 
PUTZEYS (secretaris), Tom RAES (dienst Wonen), Sarah Claeys 
(Vlabinvest), Ann Sophie Bakkers (Vlabinvest), Stephan Reniers (dienst 
ruimtelijke planning)

Verontschuldigd Monique SWINNEN, Joris VAN DEN CRUIJCE, Klaas SLOOTMANS, Linda 
VAN DEN EEDE

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 Evaluatie werkingsjaar 2018 – dienst Wonen

Tom Raes, diensthoofd Wonen, geeft een toelichting bij het werkingsjaar 2018 van de dienst Wonen.

Diederik Dunon vraagt of men kan zeggen hoeveel de premies voor superisolerende beglazing en 
voor woningaanpassing bedragen?

Tom Raes verwijst naar de website van de provincie en verduidelijkt: premies voor superisolerende 
beglazing zijn afhankelijk van het inkomen: maximaal 500 euro voor inkomens lager dan 20.000 euro, 
indien het inkomen hoger is, bedraagt de premie maximaal 250 euro. De premie woningaanpassing 
bedraagt max. 2.500 euro.

Diederik Dunon heeft een bijkomende vraag in verband met bouwblokrenovatie: zijn er plannen om dit 
uit te breiden naar andere gemeenten?

Tom Raes antwoord dat dit het geval is: vorig jaar was er een uitbreiding van 2 naar 7 bijkomende 
gemeenten, en ook dit jaar is er voorzien om uit te breiden. De dienst is een provinciaal 
subsidiereglement aan het voorbereiden om dit op systematische basis te kunnen doen.



Jan Laeremans merkt op dat de premies voor superisolerende beglazing sterk gedaald zijn, en 
vermoedt dat dit te maken heeft met de inkomensvoorwaarden die nogal laag liggen. Nogal wat 
mensen zitten boven deze grenzen. De heer Laeremans vraagt hoelang deze grens al op 50.000 euro 
is vastgezet? Want de laatste 10 jaar zijn inkomens toch gestegen. Hij vraagt zich af of de grenzen 
niet te laag liggen. Er zijn immers nog veel huizen met gewone dubbele beglazing. Hij heeft zelf tijdens 
een bezoek van 3WPlus aan zijn huis gemerkt dat het grootste probleem de ramen bleken te zijn, 
waar veel energie weg lekt. Hij vermeldt dat dit op veel plaatsen zo is, en stelt de vraagt of men de 
grenzen dan niet moet herbekijken? Moeten deze niet opgetrokken worden?

Tom Raes antwoordt dat de grens tussen 20.000 en 50.000 vorige legislatuur werd vastgelegd.  Het 
was een bewuste keuze om sterker in te zetten op de laagste inkomensgroepen. Aan het begin van 
deze legislatuur is met de nieuwe gedeputeerde sowieso afgesproken om het bestaande aanbod van 
particuliere tegemoetkomingen (bv. ook dakisolatie) te evalueren, bij te sturen en verder te 
optimaliseren in functie van waar we als provincie het verschil kunnen maken. We zullen de 
opmerkingen van de heer Laeremans meenemen .

Jan Laeremans merkt op dat mensen bij hun netwerkbeheerder ook een premie krijgen, en dat de 
provincie dit zou moeten doortrekken. Het zou dus inderdaad nuttig zijn om dit te herbekijken en ook 
te kijken naar wat andere provincies hieromtrent doen. 

Tine Eerlingen bedankt voor de toelichting. Ze heeft een vraag over de intergemeentelijke 
samenwerkingen: hoe verloopt die concreet? Zitten zij samen? 

Tom Raes antwoordt dat men het kader  voor deze samenwerking vindt in het BVR Lokaal 
Woonbeleid (Vlaamse Overheid). Het is de bedoeling ondersteuning te  geven aan gemeenten met 
beperkte personeelsomkadering. Door de krachten intergemeentelijk te  bundelen wordt het mogelijk 
een lokaal woonbeleid te voeren. Men moet werken rond 1) een divers en betaalbaar woonaanbod, 2) 
woningkwaliteit, 3) info en advies geven aan inwoners van de gemeente.
Dienst wonen ondersteunt het tot stand komen van deze samenwerkingsinitiatieven zonder daarin 
sturend te zijn. Gemeenten  kunnen zelf beslissen met wie ze  samen  werken. Zuiver 
(inter)gemeentelijke initiatieven zijn bv.: ‘Hartje Hageland’ en ‘Beter Wonen aan de Gete’. Er zijn ook 
initiatieven  waar een intergemeentelijke vereniging het voortouw neemt, bv. IGO-Leuven.
Als provincie geven we inhoudelijke en financiële ondersteuning, maar bepalen dus niet wie met wie 
moet samenwerken .

Lucia Dewolfs heeft een vraag in verband met het Europees project dat aan bod kwam tijdens de 
presentatie: hoe gaat dit project in zijn werk?

Tom Raes antwoordt dat het project ‘Housing For Zero Energy‘ (H40E)  goedgekeurd  werd in het 
kader van het Europees programma Interreg NW-Europa.  Het is de bedoeling 1) een digitaal 
bouwplatform uit te werken, 2) demonstratiewoningen te bouwen in Duitsland, Nederland, Engeland, 
Ierland en ook 6 in Vlaams-Brabant (Huldenberg), 3) de nul-energiewoningen moeten niet enkel zuinig 
in verbruik zijn maar ook in productie (low carbon materialen), 4) de woningen op hun energieprestatie 
te laten monitoren door TU Delft .
Het project wil verder de mogelijkheden van toepassing onderzoeken in  sociale huisvesting. Daarom 
zijn ook sectorarchitecten van de VMSW betrokken.

Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen.

3 Evaluatie werkingsjaar 2018 – Vlabinvest (+ jaarrekening)

Sarah Claeys, coördinator Vlabinvest, en Ann-Sophie Bakkers, stafmedewerker Zorg Vlabinvest, 
geven een toelichting bij het werkingsjaar 2018 van Vlabinvest 

Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn. Ze stelt voor om eerst de vragen rond de 
woonopdracht en daarna de vragen rond de zorgopdracht te behandelen.



Diederik Dunon merkt op dat er tijdens de presentatie sprake was van verschillende gemeentes met 
betrekking tot de woonopdrachten van Vlabinvest. Hij vraagt of er een kaartje is met deze 
gemeenten?

Sarah Claeys toont het kaartje.

Diederik Dunon vraagt hoeveel huurappartementen er reeds zijn?

Sarah Claeys antwoordt dat het aantal woningen dat onder de Vlabinvest-voorwaarden werd 
verhuurd, 394 bedraagt. 

Diederik Dunon vraagt of deze woningen makkelijk verhuurd worden?

Sarah Claeys antwoordt dat het zoeken is naar een evenwicht tussen de Vlabinvest-woningen en de 
sociale appartementen. Er zijn ook verschillen naargelang de gemeente, de aanpak van de verhuring, 
en de ondersteuning door Vlabinvest.
Het hangt dus af van een heleboel factoren, en er is ook een verschil tussen 1ste verhuring en 
herverhuring. Vlabinvest-huurders huren liever sneller aan slechtere voorwaarden op de private 
huurmarkt in plaats van 3 jaar te wachten op Vlabinvest-appartementen. Bij sociale verhuur hebben 
mensen vaak geen andere keuze omdat ze vaak geen budget hebben om te huren op de private 
markt. 

Diederik Dunon vraagt of er sprake is van een redelijk lange leegstand van Vlabinvest-woningen?

Sarah Claeys antwoordt dat er statistisch gezien een kleine leegstand is, maar de cijfers zijn voor 
Vlabinvest niet zo transparant omdat de verhuring gebeurt door de SHM’s en de leegstand telkens 
een momentopname is. 

Diederik Dunon geeft aan dat het alleszins interessant zou zijn om dit verder te bekijken.

Geertrui Windels gaat over naar de vragen rond de zorgopdracht.

Diederik Dunon vermeldt de 43 dossiers in 2018, en vraagt of de dienst een idee heeft van het 
gemiddelde bedrag van de subsidies?

Ann-Sophie Bakkers antwoordt dat dit afhankelijk is van de soort investeringen en het 
investeringsbedrag: er zijn investeringen van 100.000 euro en van 20.000 euro, dit verschilt.

Diederik Dunon vraagt of Vlabinvest voelt dat de zorg vooruit gaat? Dat de achterstand weggewerkt 
wordt? Want uiteindelijk is dit de reden waarom men subsidies geeft. Hij wil graag een toelichting over 
de grote achterstand in de regio Halle-Vilvoorde, er is een verschil tussen de achterstand daar en in 
de regio Leuven. Hoe komt dit? 

Ann-Sophie Bakkers antwoordt dat er gewerkt wordt met 3 categorieën, waarbij 1 de grootste 
achterstand betreft, en de investeringen in deze categorie krijgen steeds voorrang. Het is ook 
sectorafhankelijk.
Wat betreft  de subsidieverdeling tussen de Vlaamse Rand en het arrondissement Leuven, is er  
2.056.000 euro naar de Vlaamse Rand en 1.007.000 euro naar het arrondissement Leuven gegaan. 
De meerderheid gaat dus naar de Vlaamse Rand waar de zorgachterstand ook het grootst is. 

Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen.

Sarah Claeys licht de jaarrekening 2018 van Vlabinvest toe. 

Lucia Dewolfs heeft een vraag over de vermelde belastingen in de presentatie van Sarah Claeys: over 
welke soort belastingen gaat het precies?

Sarah Claeys antwoordt dat er maar 1 inkomstensoort is binnen het apb dat onderworpen is aan de 
rechtspersonenbelasting, namelijk de erfpachtvergoedingen die Vlabinvest ontvangt voor de gronden.



Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten. De voorzitter vermeldt dat dit agendapunt op de provincieraad van 7 mei zal worden 
besproken.

4 Dienstenopdracht voor de ondersteuning van de projectcoördinatie voor het strategisch 
project Regionet Leuven - provinciebestuur Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). 
Goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

Stephan Reniers, projectcoördinator Regionet Leuven, licht het dossier toe en geeft een algemene 
toelichting over het strategisch project Regionet Leuven.

Sarah Sneyers stelt de vraag of er voor de andere regio van Vlaams-Brabant, ten westen van Brussel, 
ook een gelijkaardig project wordt opgezet

Stephan Reniers reageert dat de principes uit het project zijn meegenomen in het provinciaal 
beleidsplan ruimte en dus via die weg uitvoering vinden in de hele provincie. De uitbouw van een 
hoogwaardig openbaar vervoersnet is rond Brussel al bezig, met de uitbouw van het GEN door de 
NMBS en het Brabantnet door De Lijn. Vlaanderen heeft hier dus al beleidsbeslissingen rond 
genomen. De koppeling met het ruimtelijk ordeningsluik om ruimtelijke ontwikkelingen meer af te 
stemmen op dit openbaar vervoersnetwerk moet uiteraard hier ook gebeuren. Het verschil met de 
regio Leuven is dat er nog geen hoogwaardig mobiliteitsnetwerk uitgetekend was voor de regio, en dit 
was dan ook de aanleiding voor het opzetten van het project.

Sarah Sneyers geeft aan dat er in Brusselse regio geen sprake is van een dergelijke integrale en 
overkoepelende aanpak. Zij mist eenzelfde aanpak voor de Brusselse rand.

Stephan Reniers reageert dat we als provincie het geluk hebben gehad dat er door het studiebureau 
BUUR destijds zo’n overkoepelend plan is gemaakt, waarop we als provinciebestuur hebben kunnen 
verderbouwen. Voor de westkant van de provincie is er inderdaad niet zo’n overkoepelend plan, maar 
er wordt wel via de projectwerking van de provincie mee uitvoering gegeven aan deze principes.

Tine Eerlingen verwijst naar het bestek van de dienstenopdracht en de mogelijkheid voor stad Leuven 
om ook opdrachten af te nemen via het raamcontract. Over welk soort opdrachten gaat het dan, en 
voor welk bedragen?

Stephan Reniers verduidelijkt dat de grootte van het bedrag voor dergelijke opdrachten niet 
omschreven is, maar de aard van opdrachten wel. In het verleden heeft de stad Leuven bijvoorbeeld 
zelf een studieopdracht uitgeschreven omtrent de inrichting van het gebied ‘Kop van Kessel-Lo’. Dit 
soort van opdracht zou voortaan dus ook via het raamcontract aanbesteed kunnen worden.

Tine Eerlingen vraagt of het dus enkel opdrachten zijn die betrekking hebben op zaken rechtstreeks 
gerelateerd aan Regionet?

Stephan Reniers beaamt dat dit het geval is. Het kan daarbij gaan om zowel mobiliteitsgerelateerde 
als RO-gerelateerde opdrachten.

Luka Augustijns verwijst naar de gunningscriteria voor de opdracht en vraagt of de duurzaamheid van 
de organisatie zelf in rekening kan gebracht worden? Zij vraagt ook of in de aanbesteding effectieve 
realisatietermijnen opgenomen worden, zodat de provincieraad dit kan opvolgen. Kunnen er 
concretere doelstellingen opgenomen worden over de opdracht vb. timing?

Stephan Reniers antwoordt dat het aspect ‘duurzaamheid van de organisatie’ vervat zit in het 
kwaliteitscriterium. Duurzaamheid staat hier niet expliciet bij, maar kan hier ook wel in meegenomen 
worden.
Het opzet van de raamovereenkomst is dat er vanuit de opdrachtgever (stuurgroep Regionet) een 
duidelijke opdracht voor een bepaalde periode wordt gegeven aan het bureau. Dit is vergelijkbaar met 
de werkwijze tijdens de vorige projecttermijn, waarbij voor elk projectjaar een specifieke 
onderzoeksagenda werd opgemaakt en gevalideerd door de stuurgroep. De dienstverlener die met 



het raamcontract zal worden aangesteld, moet dan voor elke deelopdracht een specifieke offerte 
opmaken, op basis van de uurprijzen die zij opgegeven hebben voor het raamcontract. Per opdracht 
moeten zij dan ook een gedetailleerd plan van aanpak en timing opmaken. Hierover zou dan 
eventueel ook kunnen gerapporteerd worden ook aan de raadscommissie en provincieraad.

Ann Schevenels verwijst naar de afspraak die in het verleden al werd gemaakt, om af en toe een 
stand van zaken van de strategische projecten te brengen op de raadscommissie. Dit moet toelaten 
om de voortgang van het project op te volgen. 

Geertrui Windels concludeert dat het dossier door de commissie werd besproken en wordt voorgelegd 
aan de provincieraad.

Advies: besproken en wordt voorgelegd

5 Rondvraag

Er zijn geen variapunten.

Datum volgende vergadering 14 mei 2019 om 15.00 uur
Einduur van de vergadering 12:55 uur

De secretaris, De voorzitter,

Katrien Putzeys Geertrui Windels


