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Vergadering raadscommissie Financiën
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 26 maart 2019
Voorzitter Eddy Poffé Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Eddy Poffé, voorzitter
Kris Poelaert, ondervoorzitter
Gunther Coppens, Diederik Dunon, Linda Van den Eede, Manu Claes, 
Elke Zelderloo, Walter Zelderloo, Luka Augustijns, Sarah Sneyers, 
Louis Tobback, Willy Smout, leden

Lucia Dewolfs, Tie Roefs, Jan Laeremans, plaatsvervangende leden

Nicolas Kuczynski, lid raadgevende stem

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

Stef Boogaerts, provincieraadslid

Verontschuldigd Joris Van den Cruijce, leden

Agendapunten

1. Voorstelling directie financiën

Mevrouw Céline Eynatten stelt de directie financiën  voor op basis van een presentatie.

De heer Eddy Poffé informeert of er hierover vragen zijn en stelt dat er wordt overgegaan 
tot het volgende agendapunt.
2. De eerste reeks interne kredietaanpassingen 2018
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Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat er maar één reeks interne 
kredietaanpassingen uitgevoerd werd in 2018. Ze overloopt de kredietaanpassingen en 
wijst erop dat er bij ontvangsten en uitgaven veel zaken werden uitgeschreven die in 
2018 niet meer gerealiseerd zouden worden.  Rekening houdend met alle aanpassingen 
verbetert het kasresultaat.
Ze wijst erop dat meer toelichting kan gevonden worden in het laatste rapport – 
Motivering van de wijzigingen.

Mevrouw Tie Roefs wenst meer uitleg bij de kredietaanpassing van 146.208 euro bij 
Klimaat. 
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat de heer Bart Nevens niet aanwezig is om deze 
vraag te beantwoorden.  Ze licht toe dat het project Rhedcoop vertraagd werd in de tijd 
en dat duurzaam bouwen minder tussenkomst krijgt van Vlaanderen maar dat de 
volledige toelichting in het verslag zal opgenomen worden.

De administratie voegt toe aan het verslag:
- Minus 20.000 euro werkingskosten verbonden aan het provinciaal klimaatplan. Er 

waren in de originele meerjarenplanning (cf. opmaak in 2014) middelen geraamd 
voor eventueel bijkomend studiewerk, externe begeleiding, algemene sensibilisatie & 
communicatie ivm het eigen klimaatplan, wat we uiteindelijk niet nodig gehad hebben.

- Minus 38.000 euro werkingskosten verbonden aan begeleiding van gemeenten bij 
uitvoering van de gemeentelijke klimaatplannen in het kader van het 
burgemeestersconvenant. Het originele opzet, voorzien bij de opmaak van de 
meerjarenplanning (2014) om gemeentelijke projecten te ondersteunen via 
nominatieve subsidie, is voorlopig nog niet doorgegaan.

- Minus 67.000 euro werkingskosten verbonden aan de uitvoering van het Europees 
project Rhedcoop. De voorziene uitgaven vallen iets later dan origineel gepland, de 
effectieve facturen volgen in 2019.

- Minus 20.000 euro werkingskosten verbonden aan de werking rond duurzaam 
bouwen. Dit omdat er minder uitgaven waren dan voorzien rond algemene 
sensibilisatie.

De heer Willy Smout vraagt waar de 7,5mio euro van de uittreding PBE kunnen 
getraceerd worden.
Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat de 7,5mio euro gestort zijn eind 2018 en niet 
in deze tabellen terug te vinden zijn maar wel in de jaarrekening 2018.

De heer Eddy Poffé brengt aan om door te gaan naar het volgend agendapunt.

De eerste reeks interne kredietaanpassingen 2018 wordt met een gunstig advies 
aan de provincieraad voorgelegd.

3. De eerste reeks budgetwijzigingen 2019
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Mevrouw Monique Swinnen geeft uitleg bij de budgetwijziging. Ze zegt dat het een zeer 
beperkte wijziging is en verwijst naar rapport BW 4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget 
op p.52 om van daaruit de wijziging toe te lichten. De gedetailleerde motivering is terug te 
vinden in het laatste rapport – Motivering van de wijzigingen. 
In rapport BW4 zien we dat de exploitatie-uitgaven gestegen zijn met 792.405 euro. Dit is 
te wijten aan bijvoorbeeld de verhoogde werkingskosten van de Wijnpers ten gevolge 
van het stijgend aantal leerlingen. Mevrouw Monique Swinnen verwijst naar het dossier 
voor de huur van containerklassen dat onlangs tijdens de provincieraad besproken werd. 
Ze voegt toe dat de archeologiedagen vorig jaar voor de eerste keer werden 
georganiseerd en dit eveneens dit jaar het geval zal zijn; het budget hiervoor wordt in 
deze budgetwijziging opgenomen. De archeologiedagen worden niet uitsluitend door de 
provincie Vlaams-Brabant georganiseerd maar  is een samenwerking van de 5 Vlaamse 
provincies en de VVP. 
De verhoogde werkingsuitgaven voor de juridische dienst zijn een gevolg van het feit dat 
elke keer wanneer er een advocaat wordt aangesteld, onafhankelijk van hoelang het 
duurt, het totaalbedrag wordt vastgelegd ondanks dat we weten dat het niet volledig gaat 
besteed worden in 2019.
Mevrouw Monique Swinnen vult aan dat de ontvangsten voor het grootste deel stijgen 
door de verhoging van de raming van de opbrengsten uit de opcentiemen met 577.000 
euro; dit is gebaseerd op de ramingsbrief van de Vlaamse belastingdienst.
De stijging van de raming vermindert in vergelijking met vroeger doordat de raming elk 
jaar nauwer aansluit bij de reële ontvangsten. 
De verhoging van de subsidie-ontvangsten van de Wijnpers is eveneens te wijten aan het 
stijgend aantal leerlingen. 
Mevrouw Monique Swinnen gaat verder met de investeringsuitgaven. Elk jaar worden 
belangrijke investeringsuitgaven overgedragen van 2018 naar 2019 doordat ze niet tijdig 
gerealiseerd werden. De investeringsuitgaven stijgen met 17mio euro, grotendeels ten 
gevolge van de automatische investeringsoverdracht, ondermeer  van budgetten van het 
fietsfonds, de fietssnelwegen, de serres van de Wijnpers, restkredieten van de 
huisvestingsmaatschappijen, het niet afgewerkt kassagebouw van het provinciedomein 
Huizingen, de zonnepanelen van het provincies, de voorstudie van de zonnewering. 
Een aantal nieuwe investeringsuitgaven zijn o.a. 100.000 euro voor schoolomgeving en 
schoolroutes, 290.000 euro voor de zonnepanelen in het PISO, een verhoging van 
285.000 euro voor de schietstand en horecapunt in het PIVO. De budgetten voor het 
horecapunt en de schietstand in het PIVO worden verhoogd omdat er geopteerd wordt om te 
werken met geothermie in kader van de doelstellingen klimaatneutraliteit. Deze techniek was in 
het oorspronkelijk concept en raming niet opgenomen.

Voor wat de investeringsontvangsten betreft zijn er nog een aantal Intercommunales 
waarvoor de uittredingsvergoedingen nog moeten gerealiseerd worden. Er worden 
tevens nog subsidies ten belope van 400.000 euro verwacht voor onderwijs na 
oplevering van de nieuwbouw van De Sterretjes alsook een ontvangst van 200.000 euro 
van de verkoop van de garages van het Binnenhof. 
In de rubriek leningen is het voor de dienst wonen waar we een inschrijving doen van 
525.000 euro voor de renovatie en aanpassing van woningen voor particulieren. 
Mevrouw Monique Swinnen vat samen dat de totale wijziging 700.000 euro bedraagt; 
hierdoor verlaagt het kasresultaat. Dit betekent nog steeds een positief resultaat van 
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17,8mio euro wat zeker een gezonde financiële situatie is om van te starten in de nieuwe 
legislatuur.

De heer Jan Laeremans brengt aan dat het project geothermie voor PIVO zeer duur is en 
vraagt of er kan aangetoond worden wat hiervan de reden is en of dat wel de moeite is. 
Het moet afgeschreven worden op 30 jaar. Hij informeert of de meerkosten kunnen 
uitgesplitst worden. 

De heer Tom Dehaene antwoordt dat het bedrag van de meerkost zal moeten blijken uit 
de definitieve prijsoffertes en hij wijst op de voorbeeldfunctie die de provincie heeft. Hij 
voegt toe dat de gebouwen wel langer meegaan als de afschrijfperiode en de 
energieprijzen de komende jaren zeker niet zullen dalen. Hij stelt dat we vanuit een 
voorbeeldfunctie naar meer dan het puur economisch rendement kijken. 
Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat het dossier waarschijnlijk in de commissie zal 
worden besproken. 

De heer Willy Smout bemerkt dat bij de herverdeling van de bevoegdheden van de 
doorstorting vanuit Vlaanderen van de opbrengsten van de provinciale opcentiemen 
drastisch verlaagd werd. Hij vraagt zich nu af wat de impact daarvan is als er in de 
provincieraad moet gestemd worden over de goedkeuring van de opcentiemen die de 
provincie de burger oplegt. Hij wil dit graag zien verminderen en vraagt welke 
mogelijkheden er zijn en hoe de vork juist aan de steel zit.
Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat naar aanleiding van de coup die gepleegd werd 
op de provincie men alle provincies op eenzelfde manier wou behandelen waardoor 
sommige provincies teveel moesten afdragen en anderen te weinig. Limburg bijvoorbeeld 
hield 7mio euro meer over dan wat ze overdroegen aan bevoegdheden, Vlaams-Brabant 
7mio euro  te weinig, Antwerpen ongeveer gemiddeld. Ze zegt dat de provincie dan bij de 
Vlaamse regering gepleit heeft om dit te compenseren en er werd dan beloofd dat de 
provincie elk jaar een dotatie zou krijgen van 7,1mio euro waarvoor nog steeds geopperd 
wordt om dit bedrag gelijk te laten meegroeien aan de opcentiemen. De opcentiemen zijn 
geblokkeerd voor 5 jaar, dus tot en met 2022.
De heer Louis Tobback vraagt de berekening waaruit zou blijken dat de provincie te 
weinig krijgt vanuit Vlaanderen. Zijn we daar dan mee akkoord? Hij geeft aan niet te 
begrijpen waarom die berekening enige invloed zou hebben op waar wij aanspraak 
kunnen maken op onroerende voorheffing. Hij stelt dat de vraag toch niet is hoeveel 
Vlaanderen daarvan af mag houden; Vlaanderen heft de opcentiemen en stort die toch 
integraal door oppert hij.
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat de opcentiemen werden aangepast op vraag 
van Vlaanderen. De overheveling van bevoegdheden bracht een overheveling van 
budgetten, maar ook van personeel met zich mee. De berekening van het geheel heeft 
maanden in beslag genomen. Er moest een berekening komen van wat er netto 
overgedragen werd en of dat overeenstemde met de verlaging van de opbrengsten uit de 
opcentiemen. Dan bleek dat we minder moesten overdragen dan wat er via de 
opcentiemen werd afgeroomd. Dit wordt gecompenseerd met een dotatie van 7mio euro. 
Daarnaast heeft Vlaanderen in het kader van Vlabinvest 2,5 mio euro gegeven voor 
Vlabzorginvest. Zo kwamen we op bijna 10mio euro. 
De heer Louis Tobback vindt dat de volledige berekening voor de provincieraadsleden 
moet raadpleegbaar zijn zodat kan gekeken worden of Vlaanderen ons, als Vlaams-
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Brabantse belastingbetaler, wel correct behandeld heeft. Hij informeert wat de opbrengst 
van de opcentiemen te maken heeft met de afrekening en vraagt of Vlaanderen dit 
zomaar kan doen. Hij stelt dat wat de provincie heft als onroerende voorheffing toch niet 
door Vlaanderen kan worden afgehouden. 
Mevrouw Monique Swinnen oppert dat Vlaanderen dit wel degelijk gedaan heeft. Ze 
voegt toe dat Vlaanderen ons 10mio euro teveel zou afnemen waar geen overdracht van 
bevoegdheden tegenover stonden. 
De heer Louis Tobback antwoordt dat de stad Leuven de opcentiemen heeft moeten 
aanpassen omdat de opbrengst anders te hoog zou zijn. Hij zegt dat er geen enkele 
gemeente kan zeggen dat Vlaanderen daarbij iets afgehouden of verrekend heeft.
Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat Vlaanderen de provincie oplegde om alle 
persoonsgebonden bevoegdheden uit te kantelen. Vlaanderen moest dit kunnen 
financieren. Vermits het provinciefonds reeds eerder werd afgeschaft, kon Vlaanderen dit 
alleen regelen via de opcentiemen en hierdoor veranderden de aanslagvoeten en 
moesten de gemeenten zich aanpassen. Bij de provincies moest er een inhoudelijke 
berekening worden gemaakt over wat die bevoegdheden inhielden. Door het bedrag van 
de opcentiemen éénzijdig aan te passen hielden sommige provincies te weinig over in 
verhouding tot de resterende bevoegdheden. Daarvoor hebben we dan een compensatie 
gevraagd t.t.z. een dotatie van 7mio euro en de 2,5mio euro voor Vlabzorginvest. 
De heer Louis Tobback wijst er nogmaals op dat Vlaanderen het recht heeft om de 
opcentiemen te innen maar er niet vrij mag over beschikken. Hij vraagt nogmaals om de 
hele verrekening te kunnen raadplegen. 
Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat wij het totaal geïnde bedrag krijgen op de 
destijds verlaagde opcentiemen; die verlaging hebben we toen moeten aanvaarden; via 
een dotatie wordt dit gecompenseerd. 
De heer Willy Smout zegt dat Vlaanderen op zeker ogenblik de basisheffing verhoogd 
heeft en tegelijkertijd aan de gemeenten en provincies heeft opgelegd om de 
opcentiemen in dezelfde mate te verminderen. Dit zou dus betekenen dat de gemeenten 
en provincies dezelfde inkomsten hebben. Het lijkt alsof men een fundamentele 
belastingvermindering heeft doorgevoerd. Maar men verrekent dit vervolgens met die 
dotatie. De heer Willy Smout wijst op de regeling die Vlaanderen heeft voor materiaal en 
outillage, waarbij investeringen in nieuw materiaal en outillage aftrekbaar zijn van het 
kadastraal inkomen. Als wij vragen voor indexatie, zou dat betekenen dat we meer 
inkomsten hebben voor gebouwen en terreinen maar minder voor materiaal en outillage.
Mevrouw Monique Swinnen oppert dat dit niets te maken heeft met het VRA-akkoord en 
voegt toe dat wij louter vragen dat de dotatie de groei van de opcentiemen volgt. 
Mevrouw Monique Swinnen hoopt dat Vlaanderen haar engagement blijft honoreren. 
De heer Manu Claes vraagt of Vlaanderen tot hiertoe zijn belofte heeft gerealiseerd.
Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit.

De administratie voegt de informatie toe als bijlages bij het verslag:
 Ontwerp van decreet 12 september 2016
 Verslag van het Rekenhof over de afslanking van de provincie
 Ministerieel besluit van 10 oktober 2018 betreffende de toekenning van een 

sSubsidie aan de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2018 
In het ontwerp van  decreet van 12 september 2016 vestigen we specifiek de aandacht 
op
3.2 hervorming provinciale financiering (p7-9)
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4.2.3 bevoegdheid van het Vlaamse Gewest op basis van de impliciete bevoegdheden 
(p22-23)
B. toelichting bij de artikelen (artikel 30-31 en artikel 36)
waarin de toelichting gegeven in de raadscommissie bevestigd wordt.  

We voegen ook het verslag van het Rekenhof betreffende de afslanking van de 
provincies toe waar we verwijzen naar
Hoofdstuk 3 financiële verevening (p15-17)

En het ministerieel besluit van 10 oktober 2018 betreffende de toekenning van een 
subsidie (dotatie) aan de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2018 in kader van de 
vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies. 

Mevrouw Monique Swinnen informeert of er nog vragen zijn betreffende de eerste 
budgetwijziging.

De heer Louis Tobback wenst meer uitleg over het dossier i.v.m. de uittreding van de 
provincie uit Interleuven. Hij zegt dat de provincie door toedoen van de decreetgever een 
belachelijk figuur slaat; aan de ene kant zeggen ze dat de provincie moet uittreden en 
aan de andere kant blijft de discussie duren over de financiële regeling. 
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat de onderhandelingen met de intercommunales 
zijn opgeschorst en dat de gesprekken zullen hervat worden van zodra de nieuw 
samengestelde besturen vorm zullen hebben. 

De heer Eddy Poffé vraagt of de eerste reeks budgetwijzigingen 2019 naar de 
provincieraad kan door verwezen worden.

Mevrouw Tie Roefs vraagt uitleg i.v.m. de kredietaanpassing van 175.000 euro bij de 
werkingskosten voor Ontwikkelingssamenwerking. 
De heer Bart Nevens antwoordt dat er gebudgetteerd was in functie van het 
subsidiereglement. De termijn om in te dienen is afgelopen en er kwamen geen dossiers 
meer in aanmerking voor het restbedrag; ofwel werden de aanvragen niet weerhouden 
omdat ze niet voldeden aan het subsidiereglement ofwel waren er geen.
Mevrouw Tie Roefs informeert of de evaluatie van de projecten dan al gebeurd is.
De heer Bart Nevens bevestigt dit.

De eerste reeks budgetwijzigingen 2019 wordt met een gunstig advies aan de 
provincieraad voorgelegd.

De heer Eddy Poffé stelt voor om met het volgende agendapunt verder te gaan.

4. Voorstelling van de dienst informatica
De heer Eddy Poffé geeft het woord aan de heer Luc Jaspers.
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De heer Luc Jaspers geeft toelichting over de samenstelling en werking van de dienst 
informatica.

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of er al specifieke doelen rond smart region zijn 
vastgelegd en of hier al mogelijke partners in gekend zijn.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat er sinds enkele maanden een multidisciplinaire 
werkgroep is samengesteld rond smart region. Deze werkgroep bestaat uit mensen van 
VERA, informatica en economie om zo te kijken welke inzichten en data we bij elkaar 
kunnen brengen om op die manier een meerwaarde te kunnen bieden aan steden en 
gemeenten. Momenteel is er nog geen concrete uitwerking maar het besef is er wel dat 
we met al die data iets moeten doen op een kwalitatieve, open en transparante manier.

 
De heer Louis Tobback vraagt wat de relatie is met een instelling zoals VERA naar 
steden en gemeenten toe.

De heer Luc Jaspers merkt op dat VERA zich voornamelijk richt op het digitaliseren en 
ondersteunen van steden en gemeenten. VERA bouwt geen applicaties voor de steden 
en gemeenten maar gaat eerder kijken wat er aangepast moet worden om nadien ook 
een adviserende rol hierin te gaan vervullen. De informaticadienst van de provincie 
faciliteert de interne werking hier binnen de provincie waardoor we niet in mekaars 
vaarwater terecht komen. Uiteraard wordt er wel steeds gekeken naar mogelijkheden om 
samen te werken inzake raamovereenkomsten, GIS en slimme regio. We werken 
voornamelijk naast mekaar omdat we ook een verschillende doelgroep hebben.  

5. Deelname raamcontract mobiele telecommuncatie van de Vlaamse Overheid

Mevrouw Ann Schevenels geeft toelichting over dit dossier.

De heer Willy Smout vraagt aan welke provider er zal worden gegund.

De heer Karl Pottie geeft aan dat het nieuwe contract van Vlaanderen gegund werd aan 
Proximus. De provincie heeft momenteel ook nog een contract met Proximus waardoor 
het migratietraject nihil zal zijn.

Mevrouw Ann Schevenels vult aan dat er door de schaalgrootte zeer scherpe prijzen zijn 
bekomen.

Advies: De deelname aan het raamcontract voor mobiele telecommunicatie van de 
Vlaamse Overheid wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

6. Voorstelling dienst personeel en organisatie
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De heer Eddy Poffé geeft het woord aan mevrouw Nele Barthier.

Mevrouw Nele Barthier geeft toelichting over de dienst personeel en organisatie.

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of er in het kader van doorstroming en 
talentmanagement ook reeds coaching aanwezig is indien een personeelslid intern 
tussen de diensten wil verplaatsen en niet enkel binnen de dienst zelf.

Mevrouw Nele Barthier geeft aan dat er inderdaad gekeken wordt op maat van de 
medewerker. Er wordt gekeken waar voor de medewerker de energievreters zitten maar 
ook waar hij of zij voldoening uit kan halen in zijn of haar functie. Indien de medewerker 
aangeeft dat hij of zij toch binnen diensten wilt verschuiven, kijkt personeel en organisatie 
uiteraard wat de mogelijkheden zijn rekening houdend met de rechtspositieregeling en de 
vastgelegde regelgeving hieromtrent.

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

Eindduur van de vergadering: 14u30

       De secretaris, De voorzitter,

      Nicole Schepmans Eddy Poffé


