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Vergadering raadscommissie Financiën 
NOTULEN 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Plaats Raadzaal Datum  22 oktober 2019 
Voorzitter Eddy Poffé Aanvangsuur 13:00 uur 
 
 
Aanwezig Eddy Poffé, voorzitter 

 Gunther Coppens, Diederik Dunon, Linda Van den Eede, Manu Claes, Elke 

Zelderloo, Walter Zelderloo, Luka Augustijns, Sarah Sneyers, Willy Smout, 

Louis Tobback, provincieraadsleden 

 

Lucia Dewolfs, plaatsvervangend lid 

 

Nicolas Kuczynski, lid raadgevende stem 

 

 Tom Dehaene, Ann Schevenels, Monique Swinnen en Bart Nevens,  

gedeputeerden 

 

Verontschuldigd Joris Van den Cruijce, provincieraadslid 

 

 

  

 

Agendapunten 
 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de raadscommissie van 24 september 2019 

 

De heer Eddy Poffé opent de vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn i.v.m. het verslag van de 

raadscommissie van 24 september 2019. 

 

Het verslag van de raadscommissie van 24 september 2019 is goedgekeurd. 
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2. 3de reeks budgetwijzigingen 2019 

 

Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat dit de laatste budgetwijziging is onderhevig aan de 

oude BBC regelgeving. De opmaak van het MJP zal voorgelegd worden conform de nieuwe BBC2020 

regelgeving met nieuwe wettelijke rapporten. De 3de budgetwijziging 2019 wordt toegelicht aan de 

hand van het rapport liquiditeitenbudget op p 59.  

 

De exploitatie uitgaven stijgen met 388.000 euro. Dit komt onder meer door een toename van de 

exploitatie-uitgaven bij de brandweerschool van het PIVO door extra opleidingen en een daling van 

de uitgaven bij de politieschool doordat de opleiding “Bijzondere veldwachter” dit jaar niet 

georganiseerd wordt. Er zijn extra uitgaven bij onderwijs voor de wijnpers in kader van de huur en 

het onderhoud van de containers en de aankoop van nieuw materiaal voor de STEM richting. Verder 

dalen de uitgaven door het efficiënter publiceren van vacatures waarbij er intensiever ingezet wordt 

op publiceren via sociale media.  

 

De exploitatie ontvangsten stijgen met bijna 1mio euro door de extra opleidingen voor de 

brandweerschool, door extra ontvangsten die ingeschreven worden voor projecten in kader van 

plattelandsontwikkeling en door bijkomende ontvangsten in kader van het Europees project 

SURE2050 en FALCO. 

 

De investeringsuitgaven dalen met 1,6mio euro grotendeels door de actualisatie van de nodige 

budgetten voor diverse subsidiereglementen voor duurzaam wonen. Deze daling is minder 

uitgesproken dan in andere jaren. Hier staan ook enkele budgetverhogingen tegenover onder meer 

voor de biomassaverbrander in Pamel. Er wordt ook een verhoging van het budget voorzien voor de 

bouw van de schietstand en het horecapunt in het PIVO en het voorzien van de nodige informatica 

middelen voor e-government  ter realisatie van een nieuwe leeromgeving in het PIVO en een nieuwe 

toepassing voor de uitleendienst. Er worden investeringsbudgetten ingeschreven voor 2 strategische 

projecten Regionet Leuven en het project optimalisatie bedrijvenzone Buda.  

 

De investeringsontvangsten dalen met 1,1mio euro door het schrappen van de te ontvangen 

subsidies voor het doortrekkersterrein Huizingen wegens stopzetting.  

 

De liquiditeitsuitgaven dalen met 916k euro door een actualisering van de toe te kennen leningen 

voor duurzaam wonen. En veruit de belangrijkste wijziging van deze derde budgetwijziging is de 

daling van de liquiditeitsontvangsten door het niet opnemen van 16mio € aan leningen in 2019.  

 

Door deze diverse aanpassingen bedraagt ons resultaat op kasbasis in 2019 17,8mio euro. 

 

Mevrouw Monique Swinnen wijst op het amendement dat wordt voorgelegd en licht toe dat dit een 

financieel beperkte aanpassing betreft van het budgetvoorstel, maar wel met impact op 

verschillende rapporten van het budgetvoorstel. Deze aangepaste rapporten werden ook via 

extranet ter beschikking gesteld van de raadscommissieleden. Het is een amendement vanuit de 

deputatie met de vraag vanuit het provinciedomein Kessel-Lo om de budgetverschuiving van 30k 

euro van exploitatie naar investeringen te beperken tot 13,1k euro. Het domein stelde immers vast 
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dat deze verschuiving hun een tekort zou opleveren op niveau van de exploitatiemiddelen. Verder is 

deze aanpassing budgetneutraal gezien het een verschuiving betreft tussen exploitatie- en 

investeringsuitgaven.  

 

De heer Willy Smout vraagt wat dit in praktijk betekent voor de geplande investeringen in 2019. 

 

Mevrouw Ann Schevenels antwoordt dat deze verschuiving bedoeld was voor de aankoop van een 

vacuümpomp in het verkeerspark. Er werd teveel verschoven en met dit amendement wil men dit 

rechtzetten. De investering kan desondanks wel nog steeds uitgevoerd worden in 2019. 

  

Het amendement wordt met een gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad. 

 

Mevrouw Monique Swinnen vraagt of er nog verdere vragen zijn bij de derde budgetwijziging 2019 

en verduidelijkt dat de andere rapporten bijkomende informatie geven bij de reeds toegelichte 

verschuivingen.  

 

De heer Louis Tobback vraagt om naar de toekomst toe de samenvattende toelichting die de 

gedeputeerde mondeling gegeven heeft ook in tabelvorm ter beschikking te stellen van de 

raadscommissieleden. In de diverse rapporten is dit overzicht moeilijk terug te vinden. Er werd 

toegelicht dat er voor 16mio euro leningen niet opgenomen worden. Hij zou dan bijvoorbeeld 

geïnteresseerd zijn te weten of dit te wijten is aan investeringen die niet uitgevoerd zullen worden of 

omdat een opname van de leningen eenvoudigweg niet noodzakelijk is. Dit zou eenvoudiger af te 

leiden zijn als de raadscommissieleden een overzicht zouden krijgen met het resultaat van de 

budgetbewegingen. Maar dit is een suggestie voor de toekomst. 

 

Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat de samenvatting die zojuist mondeling gegeven werd 

in het verslag zal opgenomen worden en dat deze informatie eveneens terug te vinden is in de 

motivering van de wijzigingen vanaf p 103. Daar wordt weergegeven wat de oorspronkelijke toestand 

was, wat er veranderd is en wat de nieuwe toestand is.  

 

De heer  Louis Tobback herbevestigt dat dit een voorstel is voor in de toekomst. Verder stelt hij zich 

vragen bij het feit dat een provinciedomein zoals dat van Kessel-lo, dat toch aanzienlijke inkomsten 

genereert, in moeilijkheden zou komen over 15k euro aan liquiditeiten.  

 

Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat de budgetten zo realistisch mogelijk geraamd worden 

waardoor men op het einde van het jaar op kleine budgetten vastloopt. Er kan niet flexibel 

geschoven worden tussen exploitatie en investeringen gezien dit niet via een aanpassing van de 

raming kan, maar via een budgetwijziging dient uitgevoerd. 

 

Volgens de heer Louis Tobback zou het domein dan elk jaar bijna in de problemen komen. Hij vraagt 

hoeveel inkomsten het provinciedomein Kessel-Lo genereert in 2019. 

 

Mevrouw Ann Schevenels licht toe dat de ontvangsten jaarlijks niet erg groot zijn. Onder normale 

omstandigheden worden de uitgaven goed ingeschat, maar er was wat vertraging in het boeken van 
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de lonen van externe redders en vakantiewerkers, waardoor het voor het domein moeilijk was om de 

werkelijke exploitatie-uitgaven voor 2019 goed in te schatten. 

 

De heer Louis Tobback bemerkt dat in het domein zeer veel mensen werken. 

 

Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat het budget voor personeel voor de provincie één 

globaal budget is, dat niet beheerd wordt door het domein. Ze beschikken over een 

exploitatiebudget van om en bij 330k € per jaar. Als ze vrijwilligers inschakelen dan moeten ze dit zelf 

bekostigen. Veel middelen zijn dit niet.  

 

Mevrouw Ann Schevenels voegt daaraan toe dat ze deze zomer ook meer geïnvesteerd hebben in 

veiligheid wat ook werkingsuitgaven zijn voor het domein. 

 

De heer Willy Smout vraagt wat er voorafgaat aan de toelichting met de wijzigingen vanaf p 103. 

 

Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat dit de lijst is met de nieuwe en gewijzigde nominatieve 

subsidies. Als er vragen zijn stelt ze voor om deze te overlopen. 

 

De heer Willy Smout heeft een vraag omtrent de nominatieve subsidie van 348k euro aan het 

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur voor de herbestemming van kerkelijke gebouwen pagina 

79 en vraagt waarover dit precies gaat. 

 

Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat er wordt vastgesteld dat kleine gemeenten in 

verhouding heel veel plattelandskerken hebben waar men al een aantal jaren bezig is met het 

opmaken van een herbestemmingsplan. Men ontbreekt echter de middelen en slagkracht om dit 

plan vlot te realiseren.  Met deze nominatieve subsidie geeft de provincie hen de opdracht als 

schakel te fungeren in het zoeken naar een herbestemming (geen nevenbestemming) via overleg 

tussen de verschillende partners: gemeenten, de kerkraden, de buurtbewoners, lokale verenigingen; 

en via het voorzien van middelen voor de realisatie van deze herbestemming. Concreet geven we 

hen de opdracht om gedurende 2 werkjaren 10 concrete projecten uit te voeren. Per begunstigde 

(kerkraden of gemeenten) met een goedgekeurd kerkenbeleidsplan ontvangen ze 25.000 euro 

middelen. De overige middelen (98.000 euro) dekken de begeleidingskost. We moeten eerst de 

middelen (348.000 €) nominatief budgettair voorzien, vervolgens zal er een open oproep 

plaatsvinden en dan kunnen concrete projecten zich aanmelden. 

 

De heer Willy Smout maakt hieruit op dat dit projecten overheen de ganse provincie betreft. 

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit en voegt toe dat er gezorgd zal worden dat men ook in de 

twee arrondissementen projecten realiseert. 

 

De heer Willy Smout verwijst naar pagina 81 waar een nominatieve subsidie aan Vera verdubbeld 

wordt en vraagt of dit misschien op vraag van Vera zelf was. 

 

De heer Tom Dehaene refereert naar de originele beslissing deputatie om 2 personeelsleden te 

financieren bij Vera voor initiatieven rond slimme regio. Bij de budgettaire vertaling van deze 
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beslissing was er per vergissing slechts 1 personeelslid voorzien. Met deze aanpassing wordt dit 

budgettair rechtgezet. 

 

Mevrouw Luka Augustijns verwijst naar p80 waar een nominatieve subsidie Chips geschrapt wordt 

om dit effectief te factureren. Vanwaar deze aanpassing?  

 

De heer Tom Dehaene zegt dit te zullen toevoegen aan het verslag.  

 

De administratie voegt toe: 

Bij het einde van het project CHIPS zal de provincie Vlaams-Brabant een bijdrage betalen aan de 

projectpartners ECF en FBV overeenkomstig de ‘gedeelde kostenovereenkomst’ van het project. Dit is 

een bijdrage voor de algemene communicatie en voor de organisatie van de cycle highway 

academies.  

Hiertoe sturen zowel ECF als FBV een factuur naar alle projectpartners (dus ook Vlaams-Brabant). 

Vlaams-Brabant zélf zal eveneens een deel van de gemaakte kosten (projectmanagement) factureren 

aan de projectpartners.  

Het gaat dus louter om een technische wijziging (van subsidie naar factuur). De voorziene 

inkomsten/uitgaven wijzigen niet. 

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt waarom op pagina 86 de subsidie aan de KULeuven wordt stopgezet 

en ook waarom het project Plukvers wordt stopgezet (pagina 87) 

 

Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat deze laatste een samenwerking was tussen scholen en 

plattelandswerking. Dit was zeer arbeidsintensief. Vanaf 2019 hebben we dit zelf gedaan. De 

leerlingen van de wijnpers hebben een opleiding gekregen om zelf opleiding te geven. Ze hebben hun 

eigen kennis nu zelf kunnen doorgeven waardoor de samenwerking met plattelandswerking niet 

meer nodig was.  

 

De Heer Bart Nevens antwoordt verder dat de samenwerking met de KULeuven werd stopgezet om 

dit eveneens zelf in eigen beheer te doen.  

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt waarom de subsidie voor winteropvang daklozen wordt geschrapt 

op pagina 91.  

 

De heer Bart Nevens verduidelijkt dat er in het verleden twee steden waren die vanuit de provincie 

ondersteund werden voor de opvang van daklozen tijdens de winter. Dit betreft nog een restant 

achtergebleven na de vernieuwde taakstelling van de provincies.  

 

 Mevrouw Luka Augustijns verwijst naar pagina 92 waar een subsidie voor woningdelen en 

kernversterking geschrapt wordt en wat verder een nieuwe nominatieve subsidie voor woningdelen 

en kernversterking wordt toegevoegd.  

 

De heer Bart Nevens verklaart dat dit een technisch boekhoudkundige verschuiving betreft.  
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De heer Willy Smout merkt op dat op pagina 84 de nominatieve subsidie voor Streekproducten VZW 

verhoogd wordt met 10.000 € wegens extra kosten in kader van de markt van de streek.  

 

Mevrouw Monique Swinnen corrigeert dat dit de markt van de smaak moet zijn die plaatsvindt 14 

november in Leuven waar iedereen welkom is. 

 

De heer Willy Smout vraagt meer uitleg omtrent de leningen in kader van retentie.  

 

De heer Bart Nevens licht toe dat het gaat om een lening aan de eigenaar van een pand om diens 

woning kwalitatief te verbeteren (betere isolatie, veiliger) ook in kader van onze 

klimaatengagementen met als voorwaarde dat het geld terugvloeit naar de provincie in geval de 

woning verkocht wordt of na het overlijden van de eigenaar. Dit is een soort rollend fonds voor 

personen wie het aan financiële middelen ontbreekt om dit te financieren met een klassieke lening. 

Naast deze financiële ondersteuning bieden wij ook ontzorging aan in kader van de opvolging van de 

werken, aanbesteding en dergelijke meer samen met het OCMW.  

 

De heer Willy Smout maakt uit de toelichting op dat de begunstigde het OCMW is, maar verstaat nu 

dat de lening toch aan de eigenaar uitbetaald wordt. 

 

De heer Bart Nevens verduidelijkt dat de middelen aan het OCMW worden toegekend die vervolgens 

de lening toekent aan de eigenaar. 

 

De heer Louis Tobback geeft aan hiervan gehoord te hebben in de media en vraagt of hier geen 

reglement voor bestaat. Wat zijn de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen? Wat zijn 

de prioriteiten? Heeft iedereen dezelfde kansen gekregen? Graag had hij hierover meer informatie 

en toelichting ontvangen in een raadscommissie los van de budgetbesprekingen. 

 

De heer Bart Nevens vindt het een goede suggestie om de werking rond retentie toe te lichten in een 

commissie. 

 

De heer Louis Tobback verzoekt om niet enkel toe te lichten met de toekomst in gedachten, maar 

ook op basis van de reeds gerealiseerde retentieprojecten (zoals Landen en Galmaarden).  

 

De heer Bart Nevens voegt nog toe dat het een pilootproject betreft en op basis van de ervaring 

werden de voorwaarden bijgestuurd. Er zijn uiteraard concrete afspraken om dergelijke lening (geen 

subsidie) te bekomen. 

 

Mevrouw Monique Swinnen beaamt dat er een toelichting in de raadscommissie gegeven zal worden 

waar dit concreet met voorbeelden kan toegelicht worden en waar de betrokkenen duiding kunnen 

geven en de commissieleden kunnen antwoorden op hun vragen. 

 

 

De 3
de

 budgetwijziging 2019 werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 

provincieraad. 
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3. Raamcontract internettoegang voor het provinciebestuur – goedkeuring opstart 

 

Mevrouw Ann Schevenels licht toe dat het gaat om een raamovereenkomst over 4 jaar noodzakelijk 

ook in kader van de implementatie van MS Office 365 en Windows 10 wat extra vereisten met zich 

meebrengt. We doen dit in het provinciehuis en in het PIVO. In het raamcontract worden 

gunningscriteria opgenomen waarvan 50 op prijs, 30 op kwaliteit en 20 op service. Het contract 

wordt geraamd op 40.000 euro.  

 

 

Het raamcontract internettoegang voor het provinciebestuur (goedkeuring opstart) werd door 

de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad.  

 

 

4. Rondvraag 

 

De heer Louis Tobback vraagt hoe het aantal leerlingen in het onderwijs evolueert.  

 

De heer Bart Nevens antwoordt dat zowel in de wijnpers als in het PISO het leerlingenaantal in 

stijgende lijn evolueert. De wijnpers kent de sterkste stijging. In de sterretjes wordt er met 

wachtlijsten gewerkt gezien het bijzonder onderwijsaanbod. Daar is men beperkt in capaciteit en 

mogelijkheden.  

 

De administratie voegt toe: 

 

Overzicht leerlingenaantallen op  01-02-2019 en 02-09-2019 

 

 

 
Instelling    01-02-2019    02-09-2019 

De Sterretjes te Tienen:  

Type 1 

Type 8 

Type BA 

Type 2 

 

 

            13 

              7 

            67 

            21 

 

              8 

              5 

            71 

            27 

TOTAAL           108           111 

 

 

 

  

PISO te Tienen : 

1
ste

  Graad 

2
de

   Graad 

3
de

   Graad 

  

           173 

           177 

           186     

  

           183 

           172 

           203     

TOTAAL           536           558 
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DE WIJNPERS te Leuven  

1
ste

  Graad 

2
de

   Graad 

3
de 

  Graad 

 

           233 

           228 

           236 

 

           242 

           259 

           245 

TOTAAL            697            746 

 

 

De heer Eddy Poffé informeert of er nog vragen zijn en sluit de vergadering. 

 

 

Eind uur: 14.30: uur 

 

 

 

 De secretaris, De voorzitter, 

 

 

 Tinne Bottu Eddy Poffé 


