
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 08/11/2022
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Stephan Boogaerts, Manu Claes, Sarah 
Claeys, Gunther Coppens, Jos De Boeck, Tom Dehaene, Bertrand 
Demiddeleer, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven Elpers, Hilde 
Kaspers, Nicolas Kuczynski, Koen Moeyersons, Bart Nevens, Kris 
Peeters, Kris Poelaert, Gert Poulman, Sarah Sneyers, Fien Van den 
Abeele, Linda Van den Eede, Walter Zelderloo en Tania Gilson (verslag)     

Verontschuldigd Luka Augustijns     

Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze digitale raadscommissie. Er wordt een 
livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen meevolgen. Ze gaat na 
of er verontschuldigingen zijn. Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat er niet veel punten 
geagendeerd staan en dat ze hoopt dat de raadscommissie vlot verloopt.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 27 september 2022 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

2 Vlabinvest APB: kredieten 2022 en 2023 en aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of gedeputeerde Gunther Coppens een woordje wenst toe te 
voegen.

Gedeputeerde Gunther Coppens reageert dat het belangrijkste zal toegelicht worden door Sarah 
Claeys. Hij kan al meegeven dat er, zoals men dit in Engelse filmtermen zegt ‘sneak preview’, geen 
spectaculaire grote aanpassingen zijn tenzij Sarah Claeys hem nu plots gaat verrassen. Hij geeft het 
woord aan Sarah Claeys.

Sarah Claeys, leidend ambtenaar Vlabinvest, deelt mee dat ze de voorzitter niet zal verrassen en 
geeft een toelichting aan de hand van een presentatie.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Sarah Claeys voor de toelichting en gaat na of er vragen zijn.

Er zijn geen vragen.

Voorzitter Geertrui Windels 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.

3 Open oproep subsidieretentie 2022 - toekenning

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of gedeputeerde Gunther Coppens een woordje wenst toe te 
voegen.

Gedeputeerde Gunther Coppens reageert dat hij uitkijkt naar de uitleg rond de subsidieretentie. 

Fien Van den Abeele, diensthoofd Wonen, en Gert Poulman, bestuurssecretaris Wonen,
geven een toelichting en gaan na of er vragen zijn.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Fien Van den Abeele en Gert Poulman voor de snelle maar zeer 
efficiënte toelichting en gaat na of er vragen zijn.

Er zijn geen vragen.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of gedeputeerde Gunther Coppens nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Gunther Coppens geeft aan dat hij blij is dat er geen extra vragen worden gesteld. Dit 
wil zeggen dat het begrip begrepen is. Hij vindt het belangrijk, wat Gert Poulman aanhaalt, dat de 
subsidieretentie een efficiënte manier is om overheidsmiddelen in te zetten. Hij zegt dat met de 
berekening van de inflatie en dergelijke, er enig waardeverlies ontstaat. Dit zijn extra onkosten voor de 
overheid. Maar men geeft geen losse subsidie die men nooit terugvordert. Het is eigenlijk een soort 
rollend fonds. 
Men probeert ook een antwoord te bieden om de drempel te overschrijden. Het is een goede 
methodiek om zaken te veranderen. Een paar collega’s hebben destijds een subsidieretentieproject 
bezocht in Diest. Dit was een warm en mooi voorbeeld van een oudere dame die effectief geen 
douche en dergelijke had en die wel langer in huis kon blijven. Ze was niet in staat, had geen 
kinderen, om dit allemaal zelf te managen. Gedeputeerde Gunther Coppens draagt dit zelf een zeer 
warm hart toe en is blij met de aanpassingen. De dienst zal dit uiteraard moeten evalueren en bekijken 
of dit de drempel wegneemt. Ook niet vergeten dat de renovatiebegeleiders hierin een heel 
belangrijke rol opnemen op vele facetten. 

Linda Van den Eede vraagt of dit de laatste oproep binnen deze legislatuur is?

Fien Van den Abeele bevestigt dit. Deze korf van 130 nieuwe woningrenovaties is het maximaal aantal 
woningen dat de komende jaren met de huidige capaciteit van de ploeg renovatiebegeleiders van de 
dienst Wonen kunnen gerealiseerd worden. Er wordt op dit ogenblik gewerkt met een equivalent van 6 
renovatiebegeleiders. 4 daarvan zijn fulltime in dienst. Ze staan elk jaarlijks in voor een pakket tussen 
de 40 à 60 woningrenovaties per jaar (alternerend in opstart, opvolging of afsluiting). Uiteraard is de 
dienst vragende partij om dit te verruimen in Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Deze toekenning zal een 
opstart krijgen in 2023 en 2024. Dossiers hebben ook een gemiddelde doorlooptijd van 1,5 à 2 jaar 
van opstart tot oplevering. Dit wil niet zeggen dat men niet meer uitkijkt naar opschaling in de 
toekomst. Hiervoor worden ook andere pistes onderzocht. Een van de voorbeelden is o.a. de inzet op 
het verwerven van een poule van externe renovatiebegeleiders die ons kunnen versterken 
(raamcontract zoals vermeld in de nota). Daarin zit een 1e vorm van opschaling van de kennis en 
aanpak (budget + sociale skills + technische kennis), waarbij men een stap wil zetten om de private 
sector mee klaar te stomen om eenzelfde principe van begeleiding te kunnen aanbieden. Hierin 
worden reeds mooie stappen gerealiseerd. Heel wat gemeenten in de provincie nemen het principe ter 
harte waarvan men hoopt dat deze gemeenten op termijn dit zelfstandig kunnen realiseren. Ook hoopt 
de dienst de 4 à 6 equivalenten te kunnen klonen naar een eigen werking in elke gemeente. 
Momenteel is dit nog niet van toepassing. De sturing en begeleiding is nog steeds heel belangrijk. 
Maar dit is het idee en de benadering voor de toekomst.

Gedeputeerde Gunther Coppens vult aan dat dit verder bekeken wordt. Het doel is de expertise van 
de dienst gecombineerd met de private expertise verder te delen in de vorm van EPC’s, Woonwinkels, 
Energiehuizen enz. De rol van de provincie is innovatief te blijven en de kennis te verspreiden. 



Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat ze onder de indruk is. Ze vindt dit een heel mooi 
hefboominitiatief en een mooi voorbeeld van de provincie die hier weer als streekmotor optreedt. Ze 
wenst Fien Van den Abeele en de dienst proficiat. Ze gaat na of er nog vragen zijn.

Er zijn geen vragen.

Voorzitter Geertrui Windels 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.

4 Rondvraag

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat de volgende raadscommissie digitaal zal doorgaan op 6 
december om 13 uur i.p.v. 13 december 2022. Ze geeft ook aan dat de planning voor volgend jaar er 
eerstdaags zal aankomen.

Er zijn geen verdere vragen of bedenkingen.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt de administratie voor de goede voorbereiding.

Datum volgende vergadering 6 december om 13 uur
Einduur van de vergadering 11:35 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


