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Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de raadscommissie infrastructuur van 5 mei 2019 wordt goedgekeurd.
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Raamovereenkomst voor het leveren van flightcases en harde waterdichte koffers voor de
provinciale uitleenbalies te Leuven, Asse en Bekkevoort. Goedkeuring bestek,
voorwaarden en wijze van gunnen.

Evelien Leribaux licht dit dossier toe.
Linda Van den Eede stelt dat in het overwegend gedeelte vermeld wordt dat het nieuwe contract een
duurtijd heeft van vier jaar of tot een drempelbedrag van 214.000 euro exclusief BTW, wat dus zou

betekenen dat het drempelbedrag al na 3 jaar bereikt is. Is dit ook de reden waarom we nu op zoek
moeten naar een nieuw contract?
Evelien Leribaux antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Op dit moment is in het bestek het bedrag
van 214.000 exclusief BTW opgenomen omdat dit het drempelbedrag is van de plaatsingsprocedure
van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De vorige
procedure was maar voor 67.000 euro exclusief BTW goedgekeurd. We zijn het nu groter aan het
bekijken omdat we zeker 4 jaar zouden moeten toekomen.
Linda Van den Eede meldt dat in de raming en in het beslissend gedeelte sprake is van 4 keer 50.000
euro voor de budgetjaren 2020 tot en met 2023. Moet dit drempelbedrag ook niet mee opgenomen
worden in het beslissend gedeelte want op dit moment is hier nergens iets van aangegeven? Ook is er
soms sprake van bedragen inclusief en dan weer exclusief BTW. Dit is niet altijd duidelijk.
Evelien Leribaux antwoordt dat in de meerjarenbegroting altijd bedragen inclusief BTW worden
opgenomen vandaar dat deze bedragen ook zo zijn opgenomen. Het BTW-percentage bedraagt voor
deze producten 21 %.
Linda Van den Eede blijft erbij dat het drempelbedrag nergens is opgenomen in het beslissend
gedeelte wat betekent dat we maar telkens maximum 50.000 euro kunnen uitgeven. Klopt dit?
Evelien Leribaux meldt dat het mogelijk is om het volledige bedrag van 214.000 euro exclusief BTW
op te gebruiken maar er is momenteel maar 50.000 euro inclusief BTW per jaar voorzien de komende
jaren. Moest er bijkomend budget moeten worden voorzien dan zal dit aangevraagd moeten worden
en bijkomend beslist moeten worden.
Linda Van den Eede antwoordt dat dit klopt. In het beslissend gedeelte is sprake van een
maximumduur van 48 maanden of het vermelde drempelbedrag. Moeten we dit bedrag dan niet
vermelden? Want via een wijziging in de meerjarenplanning kunnen de budgetten van 50.000 euro per
jaar opgetrokken worden.
Evelien Leribaux vraagt of het een optie is om in artikel 2 melding te maken van het maximum
bestedingsbedrag van het contract?
Linda Van den Eede antwoordt dat het drempelbedrag best vermeld wordt.
Evelien Leribaux zal contact opnemen met de griffiedienst om te kijken hoe de nodige aanpassingen
kunnen aangepast worden in het licht van provincieraad van volgende week.
Leen Van Aken had een vraag over het criterium duurzaamheid. Er wordt in het bestek enkel de
garantietermijn vermeld.
Evelien Leribaux antwoordt dat kwaliteit en garantie twee verschillende gunningscriteria zijn. Deze
gaan beide apart beoordeeld worden. Voor duurzaamheid willen we weten wat de firma’s reeds
ondernemen op dat vlak zowel op organisatieniveau als voor de producten die ze aan ons gaan
leveren. We moeten er ook wel rekening mee houden dat deze koffers aan heel wat technische
specificaties moeten voldoen (oa veiligheid). Dit betekent ook dat we niet verder konden gaan inzake
duurzaamheid of circulariteit omdat het anders niet meer marktconform zou zijn.
Koen Moeyersons vraagt of er in de toekomst ook niet gebondenheid met de streek of regio kan
opgenomen worden als criterium zodat we firma’s uit Vlaams-Brabant een bepaalde mate van
voorrang kunnen geven? Gaan jullie voor dit dossier ook terecht op de buitenlandse markt?
Evelien Leribaux antwoordt dat het gaat over een Belgische bekendmaking en dat de markt vrij
beperkt is voor de producten die wij vragen. Streekgericht bevragen zou in dit dossier niet haalbaar
zijn omdat er in België maar drie tot vier echt grote spelers zijn. We zullen de bezorgdheid wel
meenemen in andere dossiers.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Doelstellingenrealisatie 2019 – Dierenwelzijn

Annemie De Turck licht de doelstellingenrealisatie toe aan de hand van een powerpoint die als bijlage
gaat bij dit verslag.
Marc Wijnants wil weten of het mogelijk is om een lijst te krijgen van de erkende dierenasielen in
Vlaams-Brabant en welke controles er gedaan worden in functie van toekenning van de subsidie?

Annemie De Turck antwoordt dat de link van de erkende dierenasielen terug te vinden is op de
website
van
de
provincie
Vlaams-Brabant.
(https://www.vlaamsbrabant.be/welzijngezondheid/dierenwelzijn/dieren-en-opvang/index.jsp) Dit is een link naar Vlaanderen omdat zij
instaan voor de erkenning van dierenasielen. We hebben momenteel 27 dierenasielen die erkend zijn.
In het vorige reglement was de controle minder dan nu omdat elk asiel een aanvraag kon doen en we
vroegen enkel de verantwoordingsstukken en facturen op. In het nieuwe reglement is dit aangepast en
zijn er nieuwe voorwaarden en verantwoordingsstukken toegevoegd.
Marc Wijnants meldt dat heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant aangesloten zijn bij het dierenasiel
van Sint-Truiden. Worden er ook provincie overstijgend subsidies toegekend?
Annemie De Turck antwoordt dat er enkel subsidies kunnen worden toegekend aan dierenasielen
gelegen in de provincie Vlaams-Brabant.
Tie Roefs wil weten welke bepalingen verplicht zijn om gebruik te kunnen maken van het nieuw label?
Annemie De Turck antwoordt dat de volgende bepalingen verplicht zijn:
- Aanstelling schepen van Dierenwelzijn;
- Aanstelling contactpersoon binnen de gemeentelijke administratie;
- Verplichte samenwerking met de politiezone;
- Zwerfkattenbeleid;
- Aansluiting bij een erkend asiel;
- Sensibilisering van de burger;
- Verkrijgbaarheid van een huisdiersticker;
- Op een diervriendelijke manier omgaan met de overpopulatie van duiven;
- Opvolging Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk.
Tie Roefs wil weten wat de sancties zijn als dit niet nageleefd wordt.
Annemie De Turck antwoordt dat er eerst naar de motivering wordt gekeken waarom een bepaald
item niet kan nageleefd worden. Als er binnen de politiezone bijvoorbeeld geen contactpersoon is voor
Dierenwelzijn dan is het heel moeilijk om aan deze verplichting te voldoen. Dit zou een motivatie zijn
om het label toch toe te kennen. Maar als we bij een evaluatie merken dat op een aantal punten niet
voldaan wordt zal het label afgenomen worden. We willen een label dat duidelijk is en dat garant staat
voor het voldoen aan heel wat voorwaarden.
Tie Roefs wil weten of er nog gemeenten een perspectief hebben of blijft het voorlopig bij de 19
gemeenten?
Annemie De Turck antwoordt dat we in 2019 op 14 gemeenten zaten en momenteel op 18. We
merken op basis van de vragen die we krijgen dat er wel heel wat gemeenten mee bezig zijn.
Tie Roefs stelt dat de provincie Vlaams-Brabant in het verleden veel geïnvesteerd heeft in het
dierenasiel in Zemst. Hoe verloopt deze samenwerking momenteel? Is er een valorisering naar de
provincie of zit het momenteel in private handen? Hoe is dit dossier momenteel geëvolueerd?
Annemie De Turck antwoordt dat het dierenasiel van Zemst deel uitmaakt van het provinciaal overleg
en het is een asiel waar de samenwerking heel vlot mee verloopt.
Tie Roefs wil weten of de provincie deel uitmaakt van het beleid of het beheer van het dierenasiel
aangezien de provincie toch heel wat geld in de infrastructuur heeft gestoken?
Annemie De Turck laat weten dat de provincie geen deel uitmaakt van de beheersstructuren van het
dierenasiel.
Tie Roefs laat weten dat het in het geval van het dierenasiel van Zemst wel over veel geld gaat en wil
graag in detail weten hoe het georganiseerd is. Is het helemaal in private handen? Is er geen
betrokkenheid meer van een lokaal bestuur?
Annemie De Turck antwoordt dat de gemeente Zemst wel betrokken is in het beleid.
Tie Roefs antwoordt dat het dan eigenlijk een subsidie is geworden aan de gemeente Zemst inzake
dierenwelzijn?
Annemie De Turck heeft geen zicht op het concrete dossier. De ambtenaar in kwestie die dit dossier
behartigde, heeft inmiddels de provincie ook verlaten.
Tie Roefs vraagt of we een stand van zaken kunnen krijgen van de provinciale investeringen en de
huidige stand van zaken inzake beheer.
Annemie De Turck zal deze informatie verzamelen en aan het verslag laten toevoegen.
Het verslag wordt al volgt aangevuld:

In het korte tijdsbestek tussen vergadering en verslag kon volgende info worden verzameld: De
investeringssubsidies die in het verleden aan Zemst werden toegekend werden toegekend aan een
andere vzw dan de vzw die nu het asiel runt. Het gebouw waar de investeringen werden gedaan is
van de gemeente Zemst. Het huidige asiel werkt samen met 4 gemeenten maar in het beleid is geen
enkele gemeente vertegenwoordigt.
Tine Eerlingen wil weten of er zicht is op de mate van aanwezigheid van vrijwilligers en professionelen
in dierenasielen.
Annemie De Turck antwoordt dat het aantal dierenasielen dat draait op vrijwilligers aan het afnemen
is. Vlaanderen vraagt ook dat de personen die verantwoordelijk zijn in het dierenasiel een bepaalde
opleiding hebben gevolgd of volgen. Ook bij de meest recent erkende asielen zien we dat het
professioneler wordt aangepakt. Vooral in de kattenopvangen werken er veel vrijwilligers. In de grotere
asielen, die meerdere dieren opvangen, zien we vaak een meer professionele structuur.
Tine Eerlingen wil weten of de dierenasielen begeleid worden als ze willen overstappen naar een
meer professionele werking.
Annemie De Turck antwoordt dat er wel begeleiding is vanuit de provincie (bijvoorbeeld inzake nieuwe
vzw-wetgeving) maar uiteindelijk zullen ze het wel zelf moeten uitvoeren
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Doelstellingenrealisatie 2019 – Waterlopen

Stijn Coppens licht de doelstellingenrealisatie toe aan de hand van een powerpoint die als bijlage
gaat bij dit verslag.
Sarah Sneyers heeft een vraag over het Nekkerbos in Grimbergen en stelt vast dat er aan de
straatkant nog heel wat oude bomen gekapt zijn. Wat dit ook op initiatief van de provincie?
Stijn Coppens antwoordt dat er voor de uitvoering van het overstromingsgebied in overleg met
Natuurpunt werd bepaald welke bomen gekapt konden worden. Na de uitvoering van de werken zijn
er op initiatief van de provincie geen bomen meer gekapt in deze omgeving.
Hilde Mombaerts heeft een vraag over de Barebeek in Zemst, deelgemeente Elewijt, ter hoogte van
de Solariumlaan. Er liggen bomen en takken in de waterloop. Er zijn foto’s beschikbaar, genomen
door de betrokken buurtbewoners. Zijn de voorziene ruimingswerken trager door de coronacrisis? Kan
het helpen dat de foto’s bezorgd worden aan de dienst waterlopen zodat het nodige onderhoud kan
gebeuren?
Stijn Coppens antwoordt dat in de betrokken regio meerdere waterlopenbeheerders actief zijn, zoals
watering Barebeek en de Vlaamse Milieumaatschappij. De foto’s mogen aan de dienst waterlopen
bezorgd worden en zullen aan de bevoegde instanties verzonden worden. Tenslotte nog vemelden
dat we inzake planning en uitvoering van werken geen noemenswaardige vertraging hebben
opgelopen door de coronacrisis.
5

Doelstellingerealsiatie 2019 – Erfgoed

Nico Janssen licht de doelstellingenrealisatie toe aan de hand van een powerpoint die als bijlage gaat
bij dit verslag.
Tie Roefs heeft een vraag over het dossier inzake het kappen van de 90 jaar oude lindeboom aan de
verpleegstersschool begin mei in Leuven. De boom had een heel grote symboolwaarde voor de
Zusters van de liefde en later ook voor Rector Van Waeyenbergh. Deze boom is overigens midden in
het broedseizoen neergehaald. Is hier advies over gevraagd aan de dienst erfgoed? Wat denken zij
hierover aangezien de vergunning is uitgegeven door de provincie Vlaams-Brabant?
Nico Janssen antwoordt dat er, voor zover hij weet, geen advies is gevraagd aan de dienst erfgoed.
Tie Roefs vraagt om uitdrukkelijk te noteren in het verslag dat ze betreurt dat de dienst erfgoed hier
geen advies over heeft kunnen geven omdat het over een zeer belangrijk dossier gaat met grote
erfgoedwaarde en dat de lindeboom gekapt is midden in het broedseizoen.

6

Rondvraag

Leen Van Aken meldt dat er een buurtcomité actief is in de buurt van het provinciedomein te KesselLo. Zij willen weten of het mogelijk is om gebruik te kunnen maken van een lokaal in het
provinciedomein?
Lieven Elst antwoordt dat het buurtcomité zicht best wendt tot de betrokken domeinbeheerder, de
heer Oswald Debelder, omdat het een vraag van operationele aard is. Hij zal dan kunnen inschatten
wat mogelijk is, rekening houdende met de huidige beperkingen omwille van de coronamaatregelen.
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

9 juni 2019 om 13u
12:25 uur
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