Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats
Voorzit(s)ter
Aanwezig

Verontschuldigd

Raadzaal
Koen Moeyersons

Datum 12/03/2019
Aanvangsuur 11:00 uur

De Bock Stephanie
De Neve Ella
Dunon Diederik
Eerlingen Tine
Elpers Steven
Ghysels Lena
Kaspers Hilde
Lamarti Fatima
Laeremans Jan
Poelaert Kris
Roefs Tie
Slootmans Klaas
Sneyers Sarah
Van den Eede Linda
Wijnants Marc
Zelderloo Elke
Zelderloo Walter
Gedeputeerde Monique Swinnen

Agendapunten
1

Aanpassing tarieven Halve Maan Diest - invoering seizoenskaart voor initiatieven in de
psychische en medische welzijnssector

Agnetha Van Pee licht het dossier toe.
Lena Ghysels vindt het een probleem dat de gezinskaart gebruikt wordt voor een andere doelgroep.
Zij herinnert aan haar voorstel dat ze gedaan heeft in de provincieraad in 2017 om de European
Disability Card in te voeren. Het is alleszins iets dat ons niets kost. Gedeputeerde Swinnen heeft dat
voorstel toen tegengehouden.
Agnetha Van Pee antwoordt dat het niet de bedoeling is om het gezinsabonnement van naam te
veranderen. We willen deze tariefstructuur invoeren zodat er geen groep uit de boot valt. Bovendien
gaan we in de toekomst de hele tarievenstructuur tegen het licht houden.
Tie Roefs vraagt of er al een timing is opgesteld voor de nieuwe tarievenstructuur.
Agnetha Van Pee antwoordt dat er voorlopig nog geen timing is vooropgesteld.

Tie Roefs wil weten of ook andere doelgroepen in overweging worden genomen bij het opstellen van
de nieuwe tarievenstructuur (bv de doelgroep senioren). Is er een totaalstudie gemaakt?
Agnetha Van Pee antwoordt dat er al combiticketten zijn voor jeugd en sport. Nu zijn we de totaliteit
aan het bekijken en hier gaat er gekeken worden hoe we nog meer doelgroepdekkend kunnen
werken.
Tie roefs wil weten hoe het met de scholen zit. Welke voordelen genieten zij?
Agnetha Van Pee antwoordt dat de scholen al gebruik kunnen maken van de combiticketten. Dit zijn
aangepaste tarieven waarvan oa de scholen, maar ook jeugdwerking gebruik kunnen maken. Ook de
NME-voorstellingen lopen via deze weg.
Tie roefs meldt dat de dienst onderwijs ook oog heeft voor de sociaal-economisch zwakke leerlingen.
Het zou goed zijn om eens samen te zitten met de dienst onderwijs om te zien hoe jullie elkaar kunnen
versterken.
Agnetha Van Pee antwoordt dat ze dit verder zal bekijken met de dienst onderwijs.
Jan Laeremans vraag zich af waarom deze seizoenskaart enkel wordt ingevoerd voor de Halve Maan
in Diest en bijvoorbeeld niet voor Huizingen?
Agnetha Van Pee antwoordt dat deze lacune enkel werd ervaren in Diest. Maar in de toekomst kan er
gekeken worden om dit verder open te trekken.
Jan Laeremans vraagt zich af waarom het niet onmiddellijk wordt ingevoerd voor het provinciedomein
van Huizingen? In Halle-Vilvoorde is deze doelgroep immers ook aanwezig.
Agnetha Van Pee antwoordt dat ze dit met de gedeputeerde zal bekijken.
Sarah Sneyers stelt ook voor om deze seizoenskaart ineens toe te passen voor iedereen
Linda Van den Eede vraagt zich waarom we dit dossier moeten goedkeuren als er een European
Disability Card komt. Dit zou eerst moeten uitgezocht worden, dan hoeven we dit dossier niet onnodig
goed te keuren. Dit is ook een kwestie van administratieve vereenvoudiging.
Fatima Lamarti merkt wel op dat we dan zeker moeten zijn dat de mensen met een psychische
aandoening ook gebruik kunnen maken van deze kaart.
Ten gevolge van de bespreking, de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen beslist de
raadscommissie om dit dossier ongunstig te adviseren. De dienst recreatie koppelt dit terug naar de
betrokken gedeputeerde.
Advies:ongunstig
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Reglement voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein
historisch erfgoed in beheer van openbare besturen: wijziging.

Els Deconinck van de dienst erfgoed licht het dossier toe aan de hand van een powerpointpresentatie.
Deze gaat als bijlage bij dit verslag.
Klaas Slootmans wil weten waarom men zich beperkt tot openbare besturen en niet ook particulieren
betrekt in dit verhaal. Zij hebben vaak ook waardevol erfgoed in eigen beheer.
Els Deconinck antwoordt dat dit een beleidskeuze is geweest uit 2014 die ook is ingegeven geweest
door budgettaire overwegingen. Door te focussen op openbare besturen bouw je ook zekerheid in
rond toegankelijkheid voor het publiek.
Klaas Slootmans stelt dat er bijvoorbeeld veel kapelletjes in eigen beheer zijn. Zij zouden ook
ondersteuning moeten krijgen.
Els Deconinck antwoordt dat dit in het verleden wel al gebeurd is toen een openbaar bestuur het
zakelijk recht tijdelijk heeft overgenomen. In dat geval kan de gemeente in naam van de particulier een
aanvraag doen. Er worden dan telkens duidelijke afspraken gemaakt tussen beide partijen.
Jan Laeremans vraagt of er een goed zicht is op de financiële implicaties?
Els Deconinck antwoordt dat er voor het luik subsidies van dit reglement altijd een budget van tussen
de 80.000 en 100.000 euro is voorzien. We ontvangen ieder jaar ongeveer 15 dossiers.

Daarnaast voorzien wij voor het inzetten van de monumentenploegen een bedrag van 151.000 euro.
Vroeger was dit een nominatieve subsidie en nu wordt dit via een raamcontract geregeld. Sinds het
raamcontact wordt dit budget nooit meer volledig besteed.
Als er overschotten zijn op bepaalde posten dan worden deze overgedragen naar dit
subsidiereglement.
Tie Roefs wil weten hoe dit verhaal zich verhoudt tot de taakstelling van de regionale landschappen.
Els Deconinck antwoordt dat de regionale landschappen betrokken zijn als adviserend orgaan. Zij
doen zelf wel geen aanvraag.
Tine Eerlingen wil weten of het ook de bedoeling is om archeologisch onderzoek bij bouwdossiers te
subsidiëren ?
Els Deconinck antwoordt dat dit niet het geval is; wel is het de bedoeling dat de bewaring van de
archeologische resten in situ ondersteund wordt (voorbeeld in Wemmel)
Tine Eerlingen wil weten of er al een zicht is op welk soort vzw’s hier gebruik van gaan maken.
Els Deconinck antwoordt dat er in het verleden vzw’s gelinkt aan scholen, rusthuizen, … zijn geweest
die hiervoor in aanmerking kwamen. Voorwaarde is dat ze het betrokken erfgoed volgens hun statuten
al 5 jaar in beheer hebben. In vergelijking met de andere wordt dit alleszins een moeilijke doelgroep
om te bereiken.
Advies: positief
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Voorstelling werking Monumentenwacht

Els Deconinck en Nele De Cuyper presenteren de werking van Monumentenwacht. De powerpoint
gaat als bijlage bij dit verslag.
Jan Laeremans wil weten hoe snel er kan opgetreden worden in geval van urgentie zoals bij de zware
storm van de afgelopen dagen. Worden jullie hierbij betrokken? Hoe snel kunnen jullie reageren?
Nele De Cuyper antwoordt dat getroffen mensen zich in eerste instantie vooral richten tot de
brandweer of het noodnummer. Maar als er een melding binnenkomt zijn wij wel in staat om hier de
nodige prioriteit aan te geven.
Stephanie De Bock wil weten hoe Monumentenwacht georganiseerd is in de rest van Vlaanderen.
Waarom zijn jullie geen apb?
Nele De Cuyper antwoordt dat er in 4 provincies beslist is om de vzw Monumentenwacht volledig te
laten inkantelen in de provinciale administratie. Maar er is geen verschil tussen de dienstverlening van
de provincies. De ondersteuning en gehanteerde tarieven zijn dezelfde.
Tie Roefs merkte in de presentatie op dat er door klanten een klimaatstudie kan aangevraagd worden.
Is hiervoor een sjabloon beschikbaar?
Nele De Cuyper antwoordt dat dit vooral gebruikt wordt door kerken in het kader van
klimaatbeheersing en van het optimaal afstellen van de verwarming.
Tie Roefs wil weten of wij deze onderzoeken zelf doen en of er een verslag van een dergelijk
onderzoek kan bekomen worden?
Nele De Cuyper antwoordt dat de interieurwachters hiervoor een tijdlang dataloggers plaatsen en
deze studies zelf uitvoeren.
Een voorbeeldverslag gaat als bijlage.
Jan Laeremans wil weten waarom er nog altijd een aantal gemeenten zijn die niet zijn aangesloten.
Nele De Cuyper antwoordt dat er veel pogingen gedaan worden om de gemeenten te overtuigen maar
we kunnen ze niet dwingen. Ergens stopt het ook voor ons.
Els Deconinck antwoordt dat de gemeenten ook niet altijd op de hoogte zijn.
Soms komt het wel voor dat de kerkfabriek lid is en niet de betrokken gemeente.
Hilde Kaspers wil weten of er al gewerkt wordt met drones?

Nele De Cuyper meldt dat dit een piste is die door de koepelorganisatie Monumentenwacht
Vlaanderen wordt opgevolgd. Er zijn ook regels die bepalen waar en wanneer je dit kan gebruiken.
Drones zullen wel nooit onze wachters kunnen vervangen.
4
Rondvraag
Er zijn geen variapunten.
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