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Agendapunten 
 

1 Goedkeuring van het verslag van de raadscommissie van 5 mei 2020 

 
De voorzitter Eddy Poffé opent de vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn i.v.m. het verslag van 
de raadscommissie van 5 mei 2020. 
 

Het verslag van de raadscommissie van 5 mei 2020 is goedgekeurd. 

 

2 Wijzigen van de rechtpositieregeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel 

 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nele Barthier om dit agendapunt toe te lichten. 
 
Mevrouw Nele Barthier legt uit dat de voorgestelde wijziging aan de rechtspositieregeling een 
voorstel omvat om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen. Aangezien het bedrag van de 
maaltijdcheques ingeschreven is in de rechtspositieregeling moet iedere wijziging ervan expliciet 
voorgelegd worden aan de provincieraad. 
 
Mevrouw Nele Barthier licht toe dat dit voorstel het gevolg is van de uitvoering van het sectoraal 
akkoord van 8 april 2020 dat op Vlaams niveau werd goedgekeurd en waarbij een aantal 
koopkrachtmaatregelen werden voorzien voor de lokale en provinciale besturen. Het sectoraal 



akkoord omvat verschillende opties om in de koopkrachtverhoging te voorzien. Omdat in ons bestuur 
het maximum bedrag van de maaltijdcheques nog niet is bereikt, wordt ervoor gekozen om de 
koopkrachtverhoging op deze manier te realiseren. Deze werkwijze werd onderhandeld en 
goedgekeurd tijdens het vakbondsoverleg van 18 mei 2020. 
 
Er zijn geen verdere vragen over dit dossier. 
 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 
 

3 Jaarrekening 2019 

 
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat het om een speciaal jaar gaat gezien dit de laatste 
jaarrekening is volgens het oude type. De jaarrekening 2020 zal volgens de nieuwe BBC2020 
regelgeving verlopen. Ze voegt toe dat een groot deel van de jaarrekening inhoudelijk reeds 
besproken werd in de raadscommissies. Het resultaat op kasbasis was vrij hoog ten bedrage van 
62mio €. Een deel ten belope van 26mio € werd doorgeschoven naar 2020. 
 

Mevrouw Céline Eynatten overloopt de jaarrekening 2019 aan de hand van een presentatie. Deze zal 

worden toegevoegd aan het verslag. 

 
Dit is de laatste maal dat de jaarrekening wordt voorgelegd volgens de wetgeving van voor BBC2020. 

Aan de hand van het wettelijk rapport J2 (p93) is de opdeling van de exploitatierekening per 

beleidsdomein terug te vinden. In totaal werd er voor exploitatie 138,9mio € ontvangen waarvan 

98,6mio € in kader van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en 7,1mio € in kader van de 

dotatie van Vlaanderen met betrekking tot de afslanking van de provincies die ondergebracht zijn 

onder het beleidsdomein algemene financiering. De totale exploitatie uitgaven bedroegen  111,4mio 

€ verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen zoals in het taartdiagram gevisualiseerd wordt. De 

realisatiegraad van de exploitatie uitgaven bedroeg 92%. Dit is deels te verklaren door een over 

budgettering van de personeelskosten verspreid over de beleidsdomeinen. De overige verschillen 

worden verklaard door het nog niet ontvangen van de factuur of door budgetten die niet volledig 

gebruikt werden. De significante verschillen worden toegelicht in de nota van de materiële 

verschillen (p131). Langs de ontvangstenzijde hebben we meer ontvangen dan geraamd. Dit is een 

combinatie van meerontvangsten en minderontvangsten. De belangrijkste is de meerontvangst voor 

de opcentiemen op de onroerende voorheffing die betrekking heeft op voorgaande jaren.  

De realisatiegraad voor de investeringsuitgaven bedroeg 39%. Het blijft moeilijk om de timing van 

grote projecten correct in te schatten en te weten wanneer de factuur zal komen zeker als de 

opleveringsdatum op het einde van het jaar valt. Er werd dan ook voor 38,2mio € geraamde 

investeringsuitgaven overgedragen naar 2020. Voor de investeringsontvangsten werd 9% 

gerealiseerd en werd de rest overgedragen naar 2020. Dit gaat dan voornamelijk om de niet-

realisatie van de nog gebudgetteerde ontvangsten voor de uittreding uit de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden voor 7,5mio €. Daarnaast werd er 1,3mio € minder ontvangen dan 

geraamd uit de verkoop van onroerende goederen en werd er voor 1mio € investeringssubsidies van 

de scholen nog niet ontvangen.  

De andere ontvangsten (p105) voor 11mio € hebben voornamelijk betrekking op de financiering van 

de provincie en de leningen die toegekend worden binnen de dienst wonen. Het bestuur heeft in 



2019 7mio € nieuwe leningen opgenomen en er werd 4mio € aan leningen, die toegekend werden 

binnen de dienst wonen, terugbetaald. De 23mio € andere uitgaven hebben betrekking op 14mio € 

schuldaflossingen en toegekende leningen binnen de dienst wonen. 

Het budgettair resultaat voor 2019 bedraagt -8,5mio € (rapport financiële toestand p87) in plaats van 

de geraamde -53mio €. Hier zit in vervat dat netto 26,4mio € middelen werden overgedragen naar 

2020. Hier abstractie van makende is het resultaat van de provincie eigenlijk 35mio € en dus een 

verbetering van 18mio € versus de raming.  

Dit is wat betreft het budgettair deel. Het algemeen boekhoudkundig deel vindt u terug (p115) bij 

het overzicht van de balans. De activa dalen met 4,9mio € versus 2018. Dit heeft betrekking op een 

daling van 8,1mio € afkomstig uit de vlottende activa voornamelijk door een daling van de liquide 

middelen met 10mio € mede verklaarbaar doordat er minder leningen opgenomen werden dan 

afgelost. De vaste activa stijgen met 3,2mio € en is een combinatie van een stijging en daling. De 

lange termijn vorderingen zijn gestegen met 5,5mio € en de materiële vaste activa zijn gedaald met 

2,6mio € ten gevolge van nieuwe aankopen gecompenseerd door verkopen en afschrijvingen. Aan de 

passiva zijde zijn de schulden met 6,3mio € gedaald opnieuw door meer aflossingen dan opnames. 

Het netto-actief stijgt met 1,4mio € zijnde het overschot van het boekjaar.  

 

De staat van opbrengsten en kosten toont het verband tussen het budgettair en boekhoudkundig 

resultaat van -8,5mio € versus 1,4mio €. Het verschil is te wijten aan een aantal niet budgettaire 

kosten en opbrengsten zoals onder meer de afschrijvingen. 

 

Mevrouw Céline Eynatten gaat verder met het verslag van het Rekenhof en licht de opmerkingen 

toe. Het Rekenhof bemerkt dat de uittreding uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

nog niet afgerond is en dat klopt. Ook maken ze twee technische opmerkingen. De eerste betreft een 

subsidie van 30.000 euro die in 2018 per vergissing geactiveerd werd. Dit werd nog niet rechtgezet, 

maar zal rechtgezet worden in 2020. En een tweede dat er geen te ontvangen facturen werden 

geboekt voor investeringen. Het betreft 20 facturen voor 172k € wat 0,7% is in verhouding tot de 

totale investeringsuitgaven. Sinds 2016 werkt het provinciebestuur met het boeken van te ontvangen 

facturen om kosten aan het juiste jaar toe te wijzen. Als die factuur betrekking heeft op voorgaande 

jaren wijzen we die toe aan het voorgaande jaar in geval van exploitatie uitgaven. Maar ons 

boekhoudsysteem laat dit niet toe voor investeringen. Tot heden maakte het Rekenhof hier nooit 

een opmerking over. Samen met de dienst informatica zal technisch bekeken worden wat mogelijk is 

in kader van de jaarrekening 2020. 

 

De heer Willy Smout vraagt verduidelijking voor de overbudgettering van de personeelskosten. Komt 

dit door meer vertrekken of vacatures die niet ingevuld werden? 

 

De heer Bart Nevens bevestigt dat het kader nooit voor 100% ingevuld wordt wegens ziekte of 

afwezigheid. Er is nooit sprake van een 100% bezetting in de realiteit door afwezigheid van personeel 

wegens ziekte, verlofsystemen, mensen die weggaan en niet onmiddellijk vervangen kunnen worden,  

door de doorlooptijd van de wervingsprocedures. Of er wordt gewerkt met tijdelijke aanstellingen. 

 

Mevrouw Monique Swinnen verwijst naar pagina 144 waar de overbudgettering verder verklaard 

wordt in de nota van de materiële verschillen en waar aangegeven wordt dat er al een 

correctiefactor wordt toegepast.  



 

De heer Willy Smout merkt op dat in de toelichting sprake is van 5,8mio € meerontvangsten in kader 

van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met betrekking tot achterstallen van voorgaande 

jaren. Het is zo dat er geen één op één relatie is tussen wat wij opleggen aan opcentiemen en wat wij 

krijgen aan opcentiemen. Heeft men een volledig beeld van wat men tegoed heeft op jaarbasis? En 

naar de toekomst toe rekening houdende met de stopzetting van de dubbele aftrek van 

investeringen vanaf 2020. Hoe gaat de Vlaamse regering daarmee om? Komt er opnieuw een 

rechtstreekse koppeling? 

 

Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat voorspellingen naar de toekomst toe altijd een moeilijke 

zaak is en zal blijven voor de opcentiemen. We weten niet hoe Vlaanderen hier mee om zal gaan. 

Daarnaast krijgen we ook een dotatie om het verschil te overbruggen tussen wat we zouden moeten 

krijgen naar aanleiding van de uitkanteling van de persoonsgebonden bevoegdheden en wat we 

werkelijk krijgen.  

 

De heer Willy Smout vraagt of we een zicht hebben op wat Vlaanderen effectief int op de 

opcentiemen en wat wij daarvoor ontvangen.  

 

Mevrouw Céline Eynatten bevestigt het verband tussen de dotatie en de opcentiemen waarbij de 

dotatie werd vastgelegd op moment van de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden 

waarbij deze dotatie van 7,1mio € overeen komt met het verschil tussen de daling aan inkomsten 

versus de netto uitgaven die overeenstemden met deze overgedragen bevoegdheden. De deputatie 

vraagt Vlaanderen om deze dotatie te indexeren zoals ook de ontvangsten uit de opcentiemen op de 

onroerende voorheffing aangroeien, maar Vlaanderen heeft dit niet goedgekeurd.  

Vlaanderen bezorgt een rapportering met een stand van zaken van hun inkohieringen en wat 

daarvan gaandeweg in betwisting komt en geannuleerd wordt, maar het overzicht is niet transparant 

omdat dit continu in beweging is. We krijgen voorschotten tot 90% en het jaar nadien krijgen we de 

afrekening, maar ook nu stellen we nog vast dat we afrekeningen ontvangen voor de jaren daarvoor 

omdat er waarschijnlijk bezwaarschriften zijn behandeld maar niet ingewilligd. Zo hebben we in 2019 

meer ontvangen dan in voorgaande jaren. Dat valt niet te voorspellen. 

 

De heer Willy Smout bemerkt dat dit weinig transparant is. Men bewandelt twee sporen door het 

kadastraal inkomen van de burgers wel jaarlijks te indexeren en de dotatie niet. Hij vraag om via het 

VVP dit verder aan te kaarten bij Vlaanderen.  

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dat dit een terechte vraag is en dat de deputatie meerdere 

stappen hiertoe gezet heeft via het VVP en via de Vlaamse minister, maar tot heden zonder resultaat.  

 

De heer Willy Smout komt terug op de toelichting waarin sprake was van 7,5mio € overgedragen 

ontvangsten in kader van de uittreding uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Die 

7,5mio € heeft volgens hem betrekking op PBE. Daarnaast werd meer dan 30mio € in PBE gelaten om 

projecten uit te voeren. Werd die 7,5mio € voor het PBE dan niet eens ontvangen? En hoe staat het 

met de vergoeding van de andere intercommunales? 

 



Mevrouw An Schevenels licht toe dat de bevoegdheid voor de uittredingsvergoeding voor de overige 

intercommunales bij haar ligt en die van PBE bij de heer Tom Dehaene. Sinds het voorjaar 2019 

werden de onderhandelingen voor die overige opgestart. Wegens gekende persoonlijke redenen 

hebben deze in het najaar 2019 vertraging opgelopen. Deze werden intussen heropgestart. Voor een 

tweetal naderen we een akkoord, maar voor een aantal lopen de onderhandelingen ook zeer 

moeizaam. Maar de bedoeling is en blijft om hier zo snel mogelijk tot een akkoord te komen zodat er 

duidelijkheid is voor alle partijen. Dit zal eveneens besproken worden in de raadscommissies.  

 

De heer Tom Dehaene voegt toe dat we 7,5mio € effectief ontvangen hebben voor de uittreding uit 

PBE en dat deze aangewend worden in kader van slimme regio. Het klopt dat er ook een deel in PBE 

is gebleven deels voor verledding en deels voor projecten die passen in het Smart Region verhaal. 

 

Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat de 9% realisatiegraad zich verhoudt tot het totaal van de 

investeringsontvangsten. 

 

De heer Willy Smout vraagt hoeveel interest we betaalden op de leningen die afgelost werden in 

2019 en hoe die zich verhouden tot de interesten op de nieuwe leningen.  

 

Mevrouw Céline Eynatten verwijst naar de nota met de financiële risico’s bij de aanpassing van het 

meerjarenplan. het bestuur heeft dit jaar 15mio € opgenomen aan een vaste rentevoet van 0,548% 

over 15 jaar terwijl nu in juni 11mio € aan schuldtitels is terugbetaald die waren aangegaan aan 

0,807%. De gemiddelde rentevoet van de hele portefeuille was op 30 april 0,92%, maar dat was nog 

zonder de nieuwe leningen en de aflossing van deze schuldtitels.  

 

Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat de info voor 2019 toegevoegd zal worden aan het verslag. 

 

De administratie voegt toe: Op 31/12/2019 was de gemiddelde rentevoet van onze totale 

leningenportefeuille 1,03%. In april 2019 werd 7mio € schulduitgifte terugbetaald. De rentevoet voor 

deze schulduitgifte was 1,566%. In juni 2019 heeft het bestuur 7mio € klassieke bankleningen 

opgenomen aan 0,406%. 

 

De heer Marc Florquin vraagt of we op basis van het negatief resultaat van 2019 ten belope van -

8,5mio € uitspraak kunnen doen over de evolutie van het resultaat naar de toekomst toe. 

 

Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat de evolutie van het jaarlijks resultaat terug te vinden is in het 

meerjarenplan en dat dit meerjarenplan vertrekt van de eindsituatie van 2019. 

 

De heer Marc Florquin argumenteert dat dit slechts een raming is. De effectieve jaarrekening zal 

verschillen van de raming zoals nu ook het negatief resultaat van -8,5mio € niet voorzien was. 

 

Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat het resultaat beter is dan de raming. Ook als er rekening 

wordt gehouden met de overdracht van de investeringskredieten, die geen verbetering maar een 

verschuiving is, verbetert het resultaat met 18mio € tegenover de raming.   

 



De heer Marc Florquin geeft aan dat de deputatie aan Minister Somers had gevraagd de dotatie te 

indexeren, maar blijkbaar werd dit niet goedgekeurd. Naar aanleiding van Corona voorziet 

Vlaanderen toelagen voor steden en gemeenten. Is er ook een toelage voorzien op provinciaal 

niveau? 

 

Mevrouw Monique Swinnen stelt vast dat die er niet zijn. Ondanks dat wij zeer kort bij de mensen 

staan en zaken in beweging brengen, weigert Vlaanderen de dotatie te indexeren of de provincie te 

erkennen in toelagen in kader van Corona. 

 

De heer Marc Florquin informeert of de vraag gesteld werd. 

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dat de vraag gesteld werd, maar zonder het gewenst resultaat. 

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 

4 Decretale rapportering 

 
Mevrouw Céline Eynatten overloopt de verschillende rapporten van de decretale rapportering: 

 Debiteurenbeheer 

 Beheerscontrole 

 Overzicht van de thesaurietoestand en liquiditeitsprognose 

 Overzicht van de evolutie van de budgetten 

 Visumdossiers 

 
Het rapport debiteurenbeheer is opgesplitst volgens fiscale en niet fiscale ontvangsten van 2019. De 

fiscale ontvangsten zijn de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de 

inkomsten uit onze drie belastingreglementen en de planbatenheffing. Op 31/12/2019 hebben we 

een openstaande vordering van 4,7mio €. Dit is hetzelfde als het verhaal van de opcentiemen bij de 

jaarrekening waar de afrekening verwacht wordt in juni-juli. De niet fiscale ontvangsten bedragen 

50,8mio € en hebben betrekking op de te ontvangen leningen, de dotatie van Vlaanderen, 

exploitatieontvangsten, de ontvangsten uit de domeinen, subsidies, …. Hiervoor stond een vordering 

van 0,5mio € open op 31/12/2019.  

 

Het rapport beheerscontrole is opgemaakt op basis van de leidraad organisatiebeheersing voor de 

lokale besturen, uitgewerkt door het agentschap Audit Vlaanderen. Die leidraad hanteert 5 financiële 

doelstellingen die we hernemen in het rapport waarvoor we acties opnemen die gepland, gestart of 

lopende zijn om onze processen te verbeteren.  

De eerste doelstelling is de financiële planning  op korte en lange termijn. In 2019 werd er hard 

gewerkt aan de analyse, ontwikkeling en implementatie van BBC2020, hebben we onze interne 

processen bekeken en werd de meerjarenplanning opgesteld volgens BBC2020. 

De tweede doelstelling is een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking. In 2016 

werd het project digitalisering van de inkomende facturen opgestart waar een nieuw proces uitkwam 

met impact op de volledige organisatie. Dit proces is nu goed ingeburgerd. In 2018 zijn we gestart 



met fase 2 om facturen zowel te versturen als te ontvangen in XML formaat via het Magda platform. 

Het voordeel is dat de facturen allemaal een standaard formaat en datastructuur hebben zodat ze 

automatisch  opgeladen en verwerkt kunnen worden. In ons huidige systeem werken we via het 

inlezen van een PDF waarbij we zeer afhankelijk zijn van de lay-out en de kwaliteit van de PDF. In 

2019 zetten we ook de werking van de financieel consulenten verder waarbij we elk jaar zoeken naar 

manieren om dit beter te doen. In 2019 werd ook het nieuw kader organisatiebeheersing 

goedgekeurd. 

 

De derde doelstelling is het correct innen van de inkomsten en een goed beheer van de uitgaven. Net 

zoals we het project rond de inkomende facturen hadden, hebben we ook een project rond de 

digitalisering van de uitgaande facturen. Naast het versturen van XML facturen was het een logische 

stap om ook het ganse proces rond onze vorderingen te optimaliseren en te verbeteren. Alle klanten 

werden bevraagd. Op basis daarvan tekenen we het toekomstig project uit. Dit project is opgestart in 

2019, maar loopt door in 2020. 

 

In kader van doelstelling vier hebben we naar aanleiding van BBC2020 onze interne rapporten 

geoptimaliseerd. Deze waren niet allemaal even bruikbaar en relevant en dus hebben we nieuwe en 

verbeterde rapporten ontwikkeld met daarnaast natuurlijk ook alle wettelijke rapporten in kader van 

BBC2020. 

 

De vijfde doelstelling rond evaluatie van de financiële processen en bijsturing zit ook vervat in het 

voorgaande. Via de financieel consulenten werpen we de aandacht op de financiële processen en 

ook in het project uitgaande facturen en BBC2020 bekeken en verbeterden we onze processen. 

 

Het rapport van de thesaurietoestand toont de liquide toestand op 30/4/2020. Op vandaag staat er 

25mio € op onze rekening en zoals gezegd hebben we in mei 15mio € leningen opgenomen en 

hebben we in juni 11mio € schulduitgiftes terugbetaald. In juni-juli ontvangen we ook de afrekening 

voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing.  

 

Het rapport evolutie van de budgetten toont hoeveel er gerealiseerd werd tot en met maart 2020 

vergeleken met het ganse jaar. Dit gaat vooral over de periode voor Corona. Aan de ontvangsten 

kant werd er 5% gerealiseerd. Dit is laag, maar dat is normaal omdat de voorschotten voor de 

ontvangsten op de opcentiemen pas vanaf juli ontvangen worden. De leningen werden ook pas in 

mei opgenomen en op dat moment waren er ook nog geen inkomsten van de domeinen. De uitgaven 

werden voor 15% gerealiseerd waarvan 26% werkingssubsidies en 13% investeringssubsidies. Meer 

detail kan teruggevonden worden in het rapport.  

 

Wat visum betreft. Met de goedkeuring van het kader organisatiebeheersing van 29 januari worden 

ook de voorwaarden waaronder visum uitgevoerd wordt en welke dossiers niet visumplichtig zijn 

vastgelegd. De rol is controlerend maar vooral ook ondersteunend en adviserend. Diensten kunnen 

vooraf bij visum terecht voor advies. Er werden in 2019 740 dossiers geviseerd, en 474 dossiers ter 

financiële controle voorgelegd. Wij sluiten minder uit van visum dan wettelijk zou kunnen. En 

daarnaast worden een deel van de dossiers die geen visum vereisen nog voorgelegd ter financiële 

controle. Van de visumdossiers kreeg bijna 70% een visum zonder opmerkingen. 

 



De heer Marc Florquin bemerkt dat we bij algemene financiering spreken van 5 vormen van fiscale 

inkomsten. De jachtverloven voor 48k € zijn beperkt, maar over hoeveel aanvragen gaat dit dan? 

 

Mevrouw Céline laat deze informatie toevoegen aan het verslag.  

 

De administratie voegt toe: Het betreft hier 2291 aanvragen voor een jachtverlof of jachtvergunning 

in 2019. 

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 

5 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

 
Mevrouw Monique Swinnen licht de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 toe. 

 

Deze aanpassing meerjarenplan komt eigenlijk in de plaats van de vroegere budgetwijziging met als 

verschil dat nu alle jaren aangepast kunnen worden. Tijdens deze eerste aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025 is de belangrijkste aanpassing vergeleken met de opmaak het overdragen 

van de restkredieten voor investeringen van 2019 naar 2020. Dit zijn investeringen van een zekere 

omvang die dit jaar van start zullen gaan of verder uitgevoerd worden. De wijzigingen binnen de 

diensten zijn eerder beperkt geweest. Als we kijken naar de M2, de staat van het financieel 

evenwicht, krijgen we daar een groot kader te zien met cijfers voor alle jaren (p51). 

Aan de ontvangstenzijde worden de ramingen voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing 

verhoogd met 3,7mio € over de jaren van de meerjarenplanning. We denken dus meer te zullen 

ontvangen. Wat de uitgaven betreft verhogen die beperkt ten belope van 1,9mio €. Dit heeft 

voornamelijk te maken met de nieuwe regel om duurzame aankopen pas te activeren vanaf 

aankoopprijs groter dan 2.500 euro waar dit vroeger al vanaf 250 euro zo was. Dit betekent dat meer 

aankopen via exploitatie verlopen tegenover voorheen. Maar dit is louter een verschuiving. In 2020 

staan 10mio € investeringsontvangsten. Dit is voornamelijk het bedrag voor de vergoeding voor de 

uittreding uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er staan 80mio € 

investeringsuitgaven in 2020, maar dit is inclusief de overgedragen restkredieten en ook het bedrag 

voor de aankoop van de Bomacosite waarvan het dossier eerstdaags op de raad komt. Die was al 

voorzien, maar in 2025 en schuift nu dus naar voren. 

 

De andere ontvangsten dalen in het laatste jaar van de legislatuur door een daling van de leningen 

met 12mio €. Dit was mogelijk door het goede resultaat van 2019. Budgettair is elk jaar positief en 

eindigen we in 2025 op 16mio € wat op een gezonde situatie wijst. Ook de autofinancieringsmarge is 

ruim positief. Hetzelfde geldt voor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Noemenswaardige 

wijzigingen zijn er verder niet. Ook niet bij de prioritaire actieplannen. U krijgt in september ook een 

opvolgingsrapportering, dit is nieuw, over waar we nu staan in 2020 voor die prioritaire actieplannen. 

 

De heer Willy Smout keert terug op de Bomacosite die recent nog in de commissievergadering 

bediscussieerd werd. Dit is een positieve zaak alleen is het spijtig dat de eigenaar enkel de drie loten 

samen wil verkopen en niet enkel het lot dat ons interesseert. Dat kost natuurlijk veel geld. Maar hij 



geeft aan niet te zien waar de ontvangst voor de verkoop van de loten die we niet nodig hebben 

voorzien is.  

 

De heer Tom Dehaene geeft aan dat zowel de aankoop als de verkoop budgettair voorzien is. De 

aankoop wordt nu naar voren getrokken. De verkoop staat nog altijd in het meerjarenplan maar op 

het einde van de legislatuur.  

 

Mevrouw Luka Augustijns stelt zich vragen bij de grote verhoging in 2020 vergeleken met het 

oorspronkelijk meerjarenplan en vraagt of dit volledig toe te wijzen is aan de aankoop van de 

Bomacosite.  

 

De heer Tom Dehaene bevestigt dat het inderdaad de bedoeling is om de site dit jaar aan te kopen. 

 

Mevrouw Luka Augustijns verwijst ook naar p 45 waar de niet prioritaire doelstellingen weergegeven 

worden en zegt dat ook daar de investeringsuitgaven in 2020 hoger zijn dan bij de opmaak.  

 

Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat dit ook komt door de overgedragen restkredieten van 

2019 en dat dit verspreid is overheen de beleidsdomeinen.   

 

Mevrouw Luka Augustijns verwijst naar pagina 51 met de staat van het financieel evenwicht. Wordt 

het resultaat op kasbasis van 2019 hier gebruikt? En gaat het hier dan vooral om nieuwe 

investeringen of eerder overgedragen investeringen? 

 

Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit vooral te wijten is aan de overgedragen restkredieten. 

Die zijn veelal reeds in uitvoering. Er zal dan ook meer effectief gerealiseerd worden van de 

overgedragen restkredieten dan de nieuwe.  

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of het dan de verwachting is dat dit elk jaar mee zal opschuiven? In 

de andere jaren is het cijfer veel lager. Is de verwachting dat er veel overgedragen zal worden? 

 

Mevrouw Monique Swinnen kadert dat er dit jaar enkele grote werven aanvangen namelijk de 

klaslokalen in de Wijnpers, de schietstand en het horecapunt in het PIVO, in Pamel en de domeinen 

een aantal. Maar een aantal zullen ook vooral volgend jaar starten of verder uitgevoerd worden. 

Bovendien is de planning ook wat vertraagd door Corona. Deze schuiven dan door naar 2021. 

 

Mevrouw Luka Augustijns verwijst naar pagina 93. In 2025 waren er in het oorspronkelijk 

meerjarenplan 33mio € aan leningen voorzien en zijn die nu gedaald naar 21mio €. Ze vraagt of de 

leningen in voorgaande jaren ongewijzigd bleven. 

 

Mevrouw Céline Eynatten bevestigt dat het louter een vermindering betreft in 2025. 

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of dit dan komt door het ruimer dan verwacht overschot uit 2019. 

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit.  

 



Mevrouw Sarah Sneyers informeert naar de niet prioritaire doelstellingen. Daarover blijkt geen uitleg 

en cijfers beschikbaar.  

 

Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat er inhoudelijk zeer weinig wijzigingen zijn, maar dat dit 

voor de prioritaire actieplannen expliciet terugkomt in de opvolgingsrapportering van september.  

 

Mevrouw Sarah Sneyers vraagt of de investeringsontvangst van 11mio € betrekking heeft op de 

verkoop van de loten 2 en 3. 

 

Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat dat correct is. 

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 

6 Nieuwe of gewijzigde nominatieve subsidies 2020-2025 

 

Mevrouw Monique Swinnen vraagt of er vragen zijn omtrent de nominatieve subsidies.  

 

De heer Marc Florquin leidt af dat de subsidiëring van de schietstanden tijdelijk is in afwachting van 

de realisatie van de schietstand. Hij vraagt op welke basis die subsidies berekend worden. 

 

De administratie voegt toe: De subsidies worden toegekend aan Vlarem conforme schietstanden en 

enkel indien ze gebruikt worden door lokale politiezones. De bedragen worden berekend op basis van 

het werkelijk gebruik van het voorbije jaar – in dit geval het aantal gebruiksuren in 2019 volgens de 

volgende formule: 

 

Subsidie schietstand =  20.000 euro x effectief aantal gevolgde schieturen / schietstand 

totaal effectief aantal gevolgde schieturen in vergunde schietstanden 

 

Mevrouw Luka Augustijns vestigt de aandacht op pagina 2 en 3 waar telkens een restkrediet of een 

deel van een restkrediet geschrapt wordt en vraagt of deze middelen dan ook geheroriënteerd 

worden binnen fietsprojecten of ook voor algemene projecten.  

 

Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat als er budget geschrapt wordt, dit opnieuw algemeen 

beschikbaar is. Er kan niet afgeleid worden dat dit specifiek geheroriënteerd wordt binnen 

fietsprojecten. 

 

Mevrouw Luka Augustijns merkt op dat er op pagina 5 bij de campagnes een vermindering is van de 

subsidie en vraagt naar de reden daarvoor. Ook vraagt ze verdere verduidelijking bij het project 

Tuinkracht. 

 

De heer Bart Nevens verduidelijkt dat dit slaat op de “leve de tuin campagne” die in het verleden 

werd opgestart en waarvan we zeggen dat elke tuin kan bijdragen tot de natuur en de biodiversiteit. 

Maar de bedoeling is nu om dit project breder en binnen een groter draagvlak uit te dragen van 

composteren naar het hergebruik van materialen in de tuin zoals snoeihout en hemelwater – een 

zeer actuele problematiek.  We proberen dit nu te bundelen.  



 

Mevrouw Luka Augustijns bemerkt dat ze in 2020 minder krijgen dan in andere jaren en vraagt 

waarom. 

 

De heer Bart Nevens verklaart dat hier ook samengewerkt wordt met de afvalintercommunales. Men 

heeft ervoor gekozen om een aantal reglementen af te bouwen en 1 reglement te versterken. Ze 

worden nu gebundeld in één. Het is dus louter een herverdeling van middelen. 

 

Mevrouw Luka Augustijns verwijst naar de nominatieve subsidie van 58k € ter ondersteuning van het 

plattelandsloket en vraagt of ze het goed begrijpt dat het plattelandsloket de app uitrolt en korte 

keten initiatieven door anderen? 

 

Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat men beroep doet op het loket om de algemeenheid van de 

plattelandsprojecten voor heel de provincie en niet alleen Hageland mee te ondersteunen. Daarnaast 

rollen ze ook de app uit waarbij we  nu ook bekijken om een bestel- en betaalsysteem te 

incorporeren. Ook wordt er ondersteuning geboden in kader van korte keten. Het is een veelheid aan 

opdrachten die daar moeten gebeuren. Er staat momenteel ook een nieuwe oproep open voor alle 

gemeenten (buiten Leuven) “Brabants breed” die loopt tot eind augustus en die gevonden kan 

worden op onze website.  

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of de verhoging van de nominatieve subsidie aan de provinciale 

landbouwkamer te begrijpen is in kader van de Corona impact. 

 

Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat we een reglement lopende hebben voor streekproduct 

markten. Die is nu stilgevallen door Corona waardoor we hen via deze weg niet meer bereiken. Als 

alternatief willen we nu een oproep doen van 21 juni tot 21 september om zelf initiatieven te nemen. 

We willen zoveel mogelijk landbouwers en ander partijen aanmoedigen om acties te doen rond korte 

keten. Korte keten zelf vervalt nu en wordt op deze manier verschoven naar later in de zomer. De 

verhoging is om als er aanvragen binnenkomen ze financieel te kunnen ondersteunen via deze 

nominatieve subsidie. 

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of de fietsicoonroutes op pagina 13 te maken hebben met de 

Brabantse Pijl en waarom er geen middelen voorzien worden in toekomstige jaren. 

 

Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat de Brabantse pijl reeds gerealiseerd is en bovendien zeer 

populair is. Dit gaat over een oproep van de Vlaamse minister om icoonroutes (toeristische lange 

afstandsroutes) versneld te realiseren. Alle provincies hebben zich geëngageerd dit te doen. Daarom 

wordt er een extra coördinator ingezet om tegen volgend jaar versneld deze routes te kunnen 

realiseren. In Vlaams-Brabant komt er één van Limburg naar de kust en één langs Brussel langs de 

groene gordel. Dit wordt uitgerold in de loop van dit en volgend jaar.  

 

Mevrouw Luka Augustijns vraagt of dit dan eerder trekroutes zijn. 

 

Mevrouw Monique Swinnen beaamt dat dit routes zijn om af te leggen overheen meerdere dagen. 

 



Mevrouw Luka Augustijns meent dat dit samenhangt met een organisatie  die werkt rond die reizen 

en de omkadering errond. 

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt van wel, maar dat de provincie dit niet zelf organiseert. Het is 

wel de bedoeling dat externe firma’s dit in hun gamma opnemen eens gerealiseerd. 

 

Mevrouw Luka Augustijns merkt op dat de uitgaven voor de erfgoedstichting verhogen. Komt dit 

misschien door een opstartstudie die aantoont dat er meer middelen nodig zijn? 

 

Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat het investeringskredieten zijn die geheroriënteerd 

worden naar de erfgoedstichting.  

 

Mevrouw Sarah Sneyers meent het een goede zaak dat er budget voorzien wordt voor trage wegen. 

Aan de andere kant merkt ze op dat er in heel wat gemeenten trage wegen geschrapt worden. Hoe 

valt dat te rijmen. En voor DUBOWE is er in 2020 budget maar in de daaropvolgende jaren niet meer. 

Waarom? Wordt dit stopgezet of zal er later meer voorzien worden? 

 

De heer Bart Nevens licht toe dat we in het verleden een vast bedrag gaven via een subsidie, maar 

dat we nu een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben waarbij we elke keer we advies vragen 

zullen laten factureren.  

 

Mevrouw Sarah Sneyers geeft aan te begrijpen dat het niet wordt stopgezet, maar dat het een 

andere manier van samenwerken betreft. 

 

De heer Bart Nevens bevestigt dit en voegt toe dat we ook in kader van onze subsidieretentie 

leningen aan steden en gemeenten beroep zullen doel op dit loket voor advies, maar dan op ad hoc 

basis. 

Wat de trage wegen betreft daarin is de wetgeving veranderd en zijn het de lokale besturen die een 

trage wegenplan moeten opmaken. Maar wij voorzien als provincie nog wel in middelen om 

ondersteuning te bieden bij het uitrollen van zo een plan en om die te bewegwijzeren. We maken 

daarbij gebruik van een raamcontract om uniformiteit te garanderen.  

 

Mevrouw Sarah Sneyers meent dat de titel in dit geval misleidend is. En waar slaat het stuk rond 

toegankelijkheid op? 

 

De heer Bart Nevens antwoordt dat wij advies verlenen naar toegankelijkheid toe in projecten. 

 

Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat dit in samenwerking is met Inter, de tussenfiguur op 

Vlaams niveau die toegankelijkheid screent en die van de provincies toelagen ontvangt. 

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 
 
 



7 Ter kennisgeving: Overzicht van de impact van de Coronamaatregelen op het provinciebestuur 

 
De heer Marc Collier licht de nota rond de impact van de coronamaatregelen op het provinciebestuur 

toe. 

 

De nota die voorligt is een antwoord op een vraag die gesteld werd door raadslid Nicolas Kuczynski in 

mei waarbij gevraagd werd naar een stand van zaken omtrent de impact van Covid 19 op de 

provincie. Dit is slechts een momentopname. De crisis is nog niet voorbij en de situatie evolueert 

continu. Daardoor is de financiële impact op dit ogenblik nog niet geheel duidelijk.  

Concreet hebben we bepaalde termijnen verlengd in kader van subsidiereglementen en 

overheidsopdrachten, we voorzien ook extra steunmaatregelen. Dit slaat op diverse voorstellen, 

initiatieven en beslissingen binnen bestaande kredieten. Dat is een eerste aspect. 

Een tweede aspect zijn de scholen en de domeinen. 

Er is ook extra externe communicatie gebeurd.  

Een aantal inkomsten zijn weggevallen zoals de huur van de zalen in het provinciehuis, maar ook 

concessievergoedingen die we om economische redenen  en op  vraag van de concessionarissen 

uitgetrokken hebben voor die maanden.  

We hebben extra uitgaven gedaan om materiaal en diensten aan te kopen om een veilige omgeving 

te creëren (denk aan mondmaskers, extra poetswerk, signalisatiemateriaal).  

Tot slot werd de interne organisatie geïmpacteerd - personeel dat ging thuiswerken, werven die 

werden stilgelegd (vooral de grotere bedrijven). Ondertussen zijn deze werven opnieuw opgestart. 

Het personeel dat massaal ging thuiswerk heeft extra uitgaven veroorzaakt op vlak van informatica 

(servers, laptops). Stilaan rollen we een terugkeer van het personeel naar het provinciehuis uit, met 

de nodige veiligheidsmaatregelen en in fases. Personeelsleden krijgen contactbubbels toegewezen. 

Een totaal financieel overzicht is voorlopig nog niet beschikbaar juist omdat de zaken nog sterk in 

beweging zijn en er nog veel onzekerheid blijft naar de nabije toekomst toe. 

 

De heer Marc Florquin merkt op dat de verzending van het aangifteformulier voor de provinciale 

belastingen verlaat is naar het einde van het jaar. Slaat dit op kwijtschelding of effectief later 

versturen? 

 

Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit enkel later versturen betekent. 

 

De heer Marc Florquin vraagt of de maatregelen rond de concessievergoeding, hij meent dat dit op 

Umami slaat, een uitstel van betaling betreft of een kwijtschelding.  

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dat het een kwijtschelding betreft voor de maanden dat het 

gesloten was, ook in de domeinen.  

 

De heer Marc Florquin vraagt of dit kan conform de overeenkomsten. 

 

Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dat dit kan. 

 

 



8 Deelname aan de raamovereenkomst C-Smart voor de aankoop van ICT infrastructuur 

 
Mevrouw Ann Schevenels geeft een toelichting over het dossier. 

De heer Eddy Poffé vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Vervolgens geeft hij aan dat dit 
dossier geagendeerd zal worden op de eerstvolgende provincieraad.  

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 

9 VERA – Jaarrekening 2019 

 
De heer Jan Depoorter geeft een toelichting over de balans en de resultatenrekening VERA van 2019. 
Deze presentatie zal toegevoegd worden op extranet. 
 
De heer Eddy Poffé informeert of er vragen zijn. 
 
Mevrouw Véronique Janssens geeft een bijkomende toelichting over de resultaten. 
Deze presentatie zal toegevoegd worden op extranet. 
 
De heer Eddy Poffé informeert of er vragen zijn. Vervolgens geeft hij aan dat dit dossier geagendeerd 
zal worden op de eerstvolgende provincieraad.  

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad. 

 
 

10 Rondvraag 

 
De heer Eddy Poffé informeert of er nog vragen of opmerkingen zijn. 
 
De voorzitter pleit er voor om in de toekomst de raadscommisievergaderingen te beperken tot 2u. 
Hij dankt alle aanwezigen voor de toelichtingen, de aandacht en lange inspanning. De voorzitter sluit 
de vergadering.  
 
 
Datum volgende vergadering  22 september 2020 
Einduur van de vergadering 15:35 uur 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
Tine Bottu Eddy Poffé 


