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Agendapunten
De voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal
doorgaat. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen
meevolgen.
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Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 4 mei 2021 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.
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Vlabinvest apb: benoeming revisor voor de boekjaren 2021 tot en met 2024: gunning

Nathalie Huget, jurist bij Vlabinvest, schetst kort het dossier en beantwoordt de vragen in verband met
de werking van Vlabinvest. Evelien Leribaux, deskundige Aankopen bij de dienst Facilitair Beheer, is
aanwezig voor vragen in verband met de procedure. Gunther Coppens, bevoegde gedeputeerde, is
eveneens ter beschikking.
Gunther Coppens deelt mee dat de toelichting het dossier zal verduidelijken.
Geertrui Windels bedankt Nathalie Huget voor de toelichting van het dossier en gaat na dat er
bijkomende vragen zijn.
Er zijn geen vragen.
De voorzitter concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan
worden voorgelegd aan de provincieraad.
Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.
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Toelichting van de beleidsdoelstellingen en de jaarrekening 2020 van de stafcel Vlaams
Karakter

Saskia Schelfaut, celverantwoordelijke van de stafcel Vlaams Karakter, geeft een toelichting aan de
hand van een presentatie.
De voorzitter bedankt Saskia Schelfaut voor de zeer duidelijke toelichting en gaat na of er nog vragen
of aanvullingen zijn.
Luka Augustijns heeft een budgettaire vraag. De jaarrekening geeft een totaal beeld van het budget.
Hoeveel subsidies werden er ongeveer voorzien voor de taalstimulerende projecten?
Saskia Schelfaut licht toe dat er ongeveer 200.000 euro werd voorzien. Ze deelt mee dat een correcte
weergave zal bezorgd worden voor het verslag. Op het einde van het jaar wordt bekeken dat er nog
een verschuiving (verhoging of verlaging) kan plaatsvinden in functie van het budget.
Correcte weergave: er werd in totaal uiteindelijk 206.000 euro voorzien in 2020, met een
restbedrag van 3806,90 euro aan het einde van het jaar.
Nicolas Kuczynski merkt op dat er verschillende evenementen in 2020 werden geannuleerd. Bij het
begin van de presentatie werd er verwezen naar een algemeen bedrag. Wat zijn de impact en de
gevolgen op de volledige begroting omwille van de geannuleerde evenementen? Hoeveel budget
werd er effectief uitgegeven in 2020 aan evenementen?
Saskia Schelfaut vraagt dat Nicolas Kuczynski verwijst naar het specifieke bedrag van 675.400 euro.
Deze nominatieve subsidie werd, zoals ieder jaar, toegekend aan vzw ‘de Rand’.
Nicolas Kuczynski wil meer weten over het budget dat voorzien werd voor specifieke evenementen die
uiteindelijk geannuleerd werden. Werden deze beschikbare middelen uitgegeven? Wat is de
budgettaire toestand?
Saskia Schelfaut legt uit dat de projectsubsidies 2020 ook nog in 2021 kunnen uitgevoerd worden. Het
budget voor de uitgestelde dossiers, die dit jaar goed moeten worden opgevolgd, werd reeds
uitgegeven. We zullen nagaan of de projecten al dan niet hebben plaatsgevonden. Indien dit niet het
geval is, zal de subsidie teruggevorderd worden. Voor geannuleerde dossiers wordt de subsidie
meteen teruggevorderd. Dit gaat over een beperkt aantal dossiers en budget, waardoor de impact
gering is.
Het budget wordt regelmatig gemonitord. Indien er middelen vrijkomen, bv. door een geannuleerde
studienamiddag, worden deze gerecupereerd en op een andere post ingeschreven. Hier gaat het
eveneens over een beperkt budget. De gunning aan groep Intro, voor een grotere uitgave, is
bijvoorbeeld wel doorgegaan.
Dus algemeen was de impact van corona op het budget redelijk beperkt.
Nicolas Kuczynski heeft nog een vraag. Het budget van de uitgestelde projecten werd besteed. Dit is
begrijpelijk wanneer het uitstel plaatsvindt in hetzelfde jaar. Maar op welk budget wordt een uitgesteld
project begroot indien dit doorgaat in een volgend jaar? 2020 of 2021?
Saskia Schelfaut zegt dat indien een subsidie wordt toegekend, dit budget volgens het reglement
meteen wordt uitbetaald. Bij de toekenning van de subsidie krijgt de aanvrager meteen het bedrag.
Hierdoor wordt het bedrag in mindering gebracht van het budget in het jaar waar de aanvraag werd
toegekend.
Nicolas Kuczynski reageert ook als het evenement werd uitgesteld?
Saskia Schelfaut beaamt dit. Er kan uitstel gevraagd worden. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de
deputatie met de vraag de looptijd van het project aan te passen. Zoals bij ieder project moeten de
facturen en bewijsstukken op het einde aangeleverd worden. Er wordt aansluitend door de dienst
nagegaan dat het gevraagde budget effectief werd besteed. Indien nodig wordt er eventueel
teruggevorderd.

Nicolas Kuczynski vat kort samen. In 2020 was een evenement voorzien. Het budget werd uitbetaald.
Omwille van corona is het evenement niet doorgegaan. Is het dan onmogelijk om in 2021 aan
dezelfde aanvrager een subsidie toe te staan aangezien het evenement niet heeft plaatsgevonden?
Gunther Coppens verduidelijkt dat er enige verwarring is bij het woord ‘evenementen’. We spreken
beter over projecten omwille van een langere looptijd. Een fictief voorbeeld: op 1 juli 2020 ontvangt de
aanvrager het bedrag van de goedgekeurde subsidie. De aanvrager gaat van start maar stelt
uiteindelijk vast in november 2020 dat men niet kan opleveren tegen 31 december 2020 maar pas
tegen 1 juli 2021. Indien de oplevering wordt uitgevoerd tegen 1 juli 2021 dan is er voldaan aan de
voorwaarden. Voldoet men niet of slechts gedeeltelijk aan de voorwaarden dan wordt dit vastgesteld
door de bewijsstukken en de eindafrekening. Het niet bestede bedrag wordt dan teruggevorderd.
Dus de terugvorderingen kunnen dit jaar waargenomen worden in de jaarrekeningen maar de
uitgaven staan geboekt in de jaarrekening van vorig jaar. Er is een onderscheid tussen budget (=
uitgave) en jaarrekening (jaar +1).
Nicolas Kuczynski vraagt indien het bedrag ingeschreven wordt in het budget van 2020 en men stelt in
juli vast dat het project niet kan doorgaan, moet het bedrag dan toch uitbetaald worden aan de
aanvrager?
Gunther Coppens geeft aan dat er geen enkel project gestart is met een boodschap dat het project
wordt uitgesteld en vraagt hierover bevestiging aan Saskia Schelfaut. Het ging enkel over
verlengingen van de termijn of verschuivingen van de indiendatum van de bewijsstukken die achteraf
werden aangevraagd.
Geertrui Windels heeft nog een vraag. Over welke regio werden de flyers van de NT2-campagne bus
aan bus verdeeld? Wat met de brievenbus waarop ‘geen publiciteit’ vermeld staat?
Saskia Schelfaut geeft aan dat de brievenbussen met ‘geen publiciteit’ niet bedeeld worden. De
concrete gemeenten zullen toegevoegd worden bij het verslag. Zoals blijkt uit de toelichting ging het in
januari over een beperkt aantal gemeenten en in augustus, bij de start van het schooljaar, wordt een
grotere regio bedeeld. De afspraken hierover worden gemaakt met de partners in het kader van de
NT2-campagne.
Bedeelde gemeenten in de NT2-campagne:
 20 gemeenten in januari:
Vilvoorde, Londerzeel, Ternat, Halle, Liedekerke, Tervuren, Dilbeek, Opwijk,
Merchtem, Grimbergen, Meise, Wemmel, Asse, Kraainem, Wezembeek-Oppem,
Zaventem, Diest, Aarschot, Landen, Tienen.
 43 gemeenten in augustus:
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Zaventem, Sint-Genesius-Rode, Beersel,
Drogenbos, Linkebeek, Asse, Merchtem, Wemmel, Vilvoorde, Machelen, Grimbergen,
Hoeilaart, Overijse, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Meise, Halle, Bever, Galmaarden,
Herne, Pepingen, Gooik, Lennik, Kortenberg, Opwijk, Steenokkerzeel, Kampenhout,
Zemst, Ternat, Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos,
Bertem, Huldenberg, Tienen, Aarschot, Diest en Landen.
Van mijn kant ook een rechtzetting: overheidspublicaties mogen wèl bedeeld worden in
bussen met de sticker ‘geen publiciteit’. Onze flyer wordt dus ook in deze bussen bedeeld.
Geertrui Windels merkt op dat een flyer geen publiciteit is maar informatief. Mag dit dan toch niet
bedeeld worden in brievenbus of samen met bv. het tijdschrift de Randkrant? Deze worden toch in alle
brievenbussen van de regio bedeeld.
Gunther Coppens licht toe dat in de Randkrant reclame wordt gemaakt voor de NT2. De willekeurige
bedeling van NT2-folders zal kritisch bekeken worden en hertekend. Meer gericht op hulp aan
behoeftigen. Bij wie de welwillendheid en noodzaak is om zich in te schrijven bij de NT2. De
bestaande bedeling heeft zijn nut. Het aantal NT2 inschrijvingen in onze provincie is de helft van de
totaliteit van alle provincies samen. Verdere communicatie hierover zal later worden meegedeeld.
Geertrui Windels vraagt hoeveel mensen deelnemen aan de NT2?

Saskia Schelfaut antwoordt dat deze cijfers opgevraagd en toegevoegd zullen worden aan het
verslag.
Hiervoor verwijst het Agentschap Integratie en Inburgering naar de cijfers van Avohoks:


Schooljaar 2019-2020: 13.703 cursisten;

Schooljaar 2020-2021: 12.294 cursisten (daling wellicht ook te wijten
aan een beperkter aanbod, vooral in de centra voor Basiseducatie/Ligo).
Gunther Coppens vult aan dat onze provincie hoog zit qua NT2 t.o.v. andere provincies.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.
Er zijn geen verdere vragen meer.
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Toelichting van de beleidsdoelstellingen en de evaluatie van de jaarrekening 2020 prioritair actieplan fiets - van de dienst Mobiliteit

Annelies Janssens, diensthoofd Mobiliteit, geeft een presentatie van de doelstellingen voor fiets en
mobiliteit van 2020.
De voorzitter bedankt haar voor de duidelijke presentatie en vraagt of iemand vragen of opmerkingen
heeft.
Luka Augustijns heeft geen vraag over de inhoud, maar wel over de jaarrekening die mee bezorgd
werd. Ze vraagt wat aan de basis ligt voor de verlaagde investeringsuitgaven in 2020, m.a.w. waarom
er toch een groot verschil is tussen het voorziene budget voor investeringen en de effectieve uitgaven.
Ligt dit aan corona of zijn er andere redenen?
Annelies Janssens verduidelijkt dat dit meerdere oorzaken heeft: deels zal dit met de coronacrisis te
maken hebben. Er zijn wel een aantal processen vertraagd waardoor de uitgaven een stukje
opschuiven naar 2021, maar de meeste studies en opdrachten liepen gewoon door. Er zijn wel een
aantal grote projecten die in vertraging zijn, niet rechtstreeks te linken met corona, zoals de fietsbrug
in Zaventem en Machelen over de R0 waar de grote uitgaven pas in 2021 zullen plaatsvinden i.p.v.
gespreid over 2020 en 2021. Er zijn ook een aantal grondinnames die pas in 2021 zullen afgerond
geraken en effectief uitbetaald moeten worden. Voor dergelijke grote kosten is het altijd moeilijk in te
schatten in welk jaar de uitgaven juist zullen plaatsvinden. De dienst Mobiliteit probeert dit zo goed
mogelijk in te schatten.
Voor communicatie is het wel zo dat er in 2020 minder is uitgegeven door corona. Dat betreft dan
vooral werkingsmiddelen, exploitatie-uitgaven. Infomarkten en overlegmomenten werden afgelast
waardoor er minder cateringkosten en zaalkosten nodig waren. Digitale communicatie kwam in de
plaats maar was vaak iets goedkoper. Dit gaat wel over kleinere bedragen dan bij de investeringen.
Verder zijn er geen vragen meer.
De voorzitter bedankt Annelies Janssens voor de enorme inspanningen die de dienst Mobiliteit levert.
Dit mag ook gezegd worden voor de stafcel Vlaams Karakter en Vlabinvest. Alle diensten die op de
raadscommissie hun doelstellingen en actieplannen hebben toegelicht grondig en efficiënt werk
leveren.
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Rondvraag

Er zijn geen vragen, bemerkingen of suggesties.
De voorzitter deelt mee dat de volgende raadscommissie zal doorgaan op 15 juni om 13 uur.
Datum volgende vergadering

15/06/2021 om 13 uur

Einduur van de vergadering

15:00 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys

Geertrui Windels

