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Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 8 september 2020 wordt goedgekeurd.
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Opvolgingsrapportering 2020 prioritair actieplan: Toerisme

Baptist Vlaeminck licht dit agendapunt toe aan de hand van een powerpoint. Deze gaat als bijlage bij
dit verslag.
Koen Moeyersons wil weten of de filmpjes rond de wandelingen verder gaan uitgewerkt worden?
Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat er gestart is geweest met het thema wandelen en
daarna zijn er ook filmpjes gemaakt rond het thema fietsen en de paardenkoetstochten. Deze filmpjes
hebben een groot succes. Het kost niet veel aan productie en ze worden enorm geapprecieerd. Ze
zijn een typisch coronaproduct.
Baptist Vlaeminck legt verder uit dat het gaan om YouTube filmpjes waarbij een ruiter of wandelaar
wordt gevolgd tijdens zijn of haar wandeling. Het gaat om een soort van ‘Slow TV’ waarbij men live via

facebook of Youtube kan volgen wat de wandelaar beleeft onderweg. De filmpjes zijn zeer populair en
hebben meer als 100.000 views gehaald.
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Opvolgingsrapportering 2020 prioritair actieplan: Erfgoed

Karen Salaets licht dit agendapunt toe aan de hand van een powerpoint. Deze gaat als bijlage bij dit
verslag.
Tie Roefs wil weten waarom er een aparte juridische entiteit moet worden opgericht?
Karen Salaets antwoordt dat er op die manier erfgoedpremies kunnen vloeien naar eigen provinciaal
patrimonium. Een stichting die het herstel en beheer van erfgoedlandschappen tot doel heeft kan ook
10% extra aan erfgoedpremies bekomen voor projecten met lokale besturen. Dat is de dubbele reden
waarom er een extern verzelfstandigd agentschap moet worden opgericht.
Tie Roefs is bevreesd omdat er buiten de provinciale structuur nog aparte entiteiten worden opgericht.
Ik veronderstel dat erfgoedpremies even goed zouden kunnen vloeien van de ene overheid naar de
andere overheid? Enkel zouden ze dan die 10% extra mislopen?
Karen Salaets antwoordt dat de provincie sinds 2014 de provincie geen aanspraak meer kan maken
op erfgoedpremies voor het eigen beschermd erfgoed. Dit kan via de stichting echter wel. En
daarbovenop komt ook nog de bijkomende erfgoedpremie voor een erfgoedstichting.
Lieven Elst vult aan door te stellen dat als je de dossiers opvolgt van onze provinciedomeinen (waar
ons erfgoed vooral gesitueerd is) je moet vaststellen dat we via deze constructie heel wat middelen
kunnen genereren. En lokale besturen kunnen dus 10% extra premies ontvangen via de
erfgoedstichting.
Tie Roefs blijft erbij dat dit anders had kunnen opgelost worden en dat de nieuwe stichting bijdraagt tot
de zogenaamde verrommeling van het overheidsniveau. Provinciebesturen hadden door de hogere
overheid beter uitgerust moeten worden om dit soort zaken naar behoren te kunnen beheren.
Tine Eerlingen wil weten of het enkel gaat om een technische constructie of is het ook de bedoeling
om via de stichting fundrasing en sponsoring te bekomen? Zodat je op die manier een soort draagvlak
installeert bij de bevolking zoals dit in Engeland is georganiseerd.
Lieven Elst antwoordt dat dit de theoretische ambitie is van iedereen die met dit project bezig is. Ik wil
nog wijzen op de actieve betrokkenheid van de gemeentebesturen in deze stichting. Er is naast een
raad van bestuur en een algemene vergadering ook een adviesorgaan waar we alle
gemeentebesturen medezeggenschap geven in het hele traject dat gelopen wordt en in de projecten
die worden opgezet.
Wat de sponsoring betreft hebben we in Vlaanderen Herita wat iets dergelijks zou moeten zijn maar in
de praktijk heeft het deze ambities nog niet kunnen waarmaken
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herinrichting bibliotheek en tekenkamer in het provinciehuis

Benny Van Hove licht dit agendapunt toe.
Tine Eerlingen wil weten waar de trap precies gaat uitkomen?
Benny Van Hove antwoordt dat de trap de verbinding zal maken tussen de vide en de inkomhal zodat
je heel vlot via de inkomhal deze nieuwe ruimte kan bereiken. Voor mensen met een beperkte
mobiliteit is er nog altijd de lift. Maar de bedoeling blijft dat de meeste mensen de trap nemen. Het
provinciaal crisiscentrum van de gouverneur zal daar een plaats krijgen omdat dit de meest geschikte
ruimte is en veel toegankelijker dan op dit moment het geval is.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen, CNG, elektriciteit via oplaadpunt,
door middel van multimerkenkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Niet Gunning.
Goedkeuring van het aangepast bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Evelien Leribaux licht dit agendapunt toe.
Tie Roefs wil weten of er geen offertes waren of geen geldige offertes?
Evelien Leribaux antwoordt dat het gaat om geen geldige offertes. We hebben 2 offertes ontvangen
waarin wel de gewone tankstations konden geleverd worden en niet de elektriciteit terwijl we met deze
raamovereenkomst vragen om alles op één kaart aan te bieden.
Tie Roefs wil weten of er wel leveranciers zijn die dit aanbod kunnen doen?
Evelien Leribaux antwoordt dat er effectief leveranciers op de markt zijn die deze service kunnen
bieden.
Koen Moeyersons wil weten of het klopt dat er nu wel geldige offertes mogen verwacht door het
verlengen van de radius?
Evelien Leribaux antwoordt dat dit inderdaad klopt. De radius werd uitgebreid van 5 naar 15 km (twee
tankstations en twee oplaadpunten binnen een radius van 15 km).
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Dienstenopdracht voor het verlenen van technische bijstand aan, en het onderhoud totale
waarborg van het gebouwbeheersysteem in instellingen van het provinciebestuur van
Vlaams-Brabant: goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.

Benny Van Hove licht dit agendapunt toe.
Walter Zelderloo wil weten of het gaat om een contract van 1 jaar of meerdere jaren?
Benny Van Hove antwoordt dat het gaat om een contract van 5 jaren.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Raamovereenkomst multimedia apparatuur voor het provinciebestuur van VlaamsBrabant. Goedkeuring selectieleidraad, bestek en wijze van gunnen.

Benny Van Hove licht dit agendapunt toe.
Tie Roefs wil weten of in het bestek voldoende apparatuur is opgenomen om live streams mogelijk te
maken?
Benny Van Hove antwoordt dat alleszins de mogelijkheid tot het organiseren van een webinar vanuit
onze zalen via Teams is opgenomen. We hebben ons gefocust op deze applicatie. We vragen
apparatuur die nodig zijn om dit technisch te kunnen organiseren. We hebben alles voorzien in de
raamovereenkomst. De focus gaat wel in eerste instantie liggen op de herinrichting van de bibliotheek.
Nadien kunnen we in functie van het budget zien welke zaken prioriteit krijgen.
Tie Roefs stelt dat we niet achter kunnen blijven op dat vlak, zeker in functie van onze ambitie om een
Smart Region te zijn. Eigenlijk zouden mensen thuis dit nu live moeten kunnen volgen in deze digitale
tijden.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten
voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: goedkeuring van de selectieleidraad, het
bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.

Els Van Calster licht dit agendapunt toe.
Koen Moeyersons wil weten hoe het zit met de bewaking in de provinciedomeinen Het Vinne en
Kessel-lo? Is daar geen bewaking nodig?
Els Van Calster antwoordt dat het vooral gaat om de provinciedomeinen met grote zwembaden.
Kessel-Lo heeft een kleiner zwembad. Door de grootte van het domein en de ligging is het niet

haalbaar om de bewaking georganiseerd te krijgen in Huizingen en Diest met eigen personeel.
Daarom moet er een externe firma ingeschakeld worden.
Koen Moeyersons wil weten hoe de kwaliteit gemeten wordt?
Els Van Calster antwoordt dat er vaak kleine firma’s zijn die aan de vraag niet kunnen voldoen zeker
omdat het hier gaat om een gemengde opdracht (bv.bewaking met hond). Kleinere firma’s kunnen hier
enkel op inspelen als er gewerkt wordt met onderaannemers. Ook qua taalgebruik is het belangrijk dat
de kwaliteit gemeten wordt en de nodig gesprekken worden gevoerd.
Betrand Demiddeleer stelt vast dat de veiligheidsmensen op 3 locaties zullen ingezet worden. Stel dat
er zich in een andere locatie een probleem voordoet, zijn ze dan ook herinzetbaar?
Els Van Calster antwoordt dat de raamovereenkomst ook is opengesteld voor de andere instellingen.
Momenteel maken zij er enkel gebruik van in het kader van evenementen. De provincie is tevens
opdrachtencentrale voor zij die vasthangen aan het provinciebestuur in het kader van een evenement.
Via de prijzen op afroep, die voorzien zijn in het bestek, is het duidelijk voor iedereen wat een bepaald
type beveiligingsagent kost. Het systeem is heel transparant.
Lena Ghysels wil benadrukken dat de kennis van de Nederlandse taal heel belangrijk is. Bij een aantal
beveiligingsfirma’s is er nog werk op dat vlak.
Els Van Calster antwoordt dat dit klopt en dat er daarom een hoger niveau aan kennis van het
Nederlands wordt gevraagd van de agenten omdat we in het verleden zelf hebben gemerkt dat dit af
en toe een probleem is.
Tie Roefs stelt vast dat er voor Huizingen en Diest elk 65.000 wordt uitgetrokken, het merendeel van
het budget. Voor de rest blijft weinig over, namelijk 50.000 euro. Hoe komt dit eigenlijk? Welke
indicatoren hebben ervoor gezorgd dat de bewaking vooral ingezet zal worden in deze twee
domeinen?
Els Van Calster antwoordt dat het voor de domeinen Huizingen en Diest vooral gaat om de opening
van het zwembad. Dagdagelijks worden er tijdens het zomerseizoen bewakingsagenten ingezet met of
zonder hond. Het resterende bedrag van 50.000 euro is een raming maar is wel in functie van
evenementen en de grootte van de andere provinciale instellingen die er mogelijks van kunnen
afnemen. Het voorziene bedrag van 50.000 is wel een vraagteken omdat we niet weten welke
evenementen mogen doorgaan.
Tie Roefs wil weten of de focus op Diest en Huizingen te maken heeft met de veronderstelde overlast?
Els Van Calster antwoordt dat Diest en Huizingen een grotere kans hebben op overlast. Daarom dat
zij bijgestaan worden door beveiligingsagenten die dingen mogen die het eigen personeel niet mag.
Tie Roefs wil graag dat de objectieve overlastmetingen toegevoegd worden aan het verslag.
Els Van Calster antwoordt dat deze gegevens zullen opgevraagd worden bij de domeinen en zullen
toegevoegd worden aan het verslag.
Het verslag wordt als volgt aangevuld:

-


1.
2.
3.
4.

De bezoekersaantallen lagen voor 2020 beduidend lager dan de jaren voorheen – reden =
Covid-19.
Bezoekerscijfers 2018, 2019 (zwembad voor Huizingen) en bezoekercijfers 2020:
De Halve Maan tekende voor de maanden juli, augustus en medio september een verkoop
van 38.801 tickets op. In 2019 ontving het domein 130.067 zwemmers, in 2018 183.188
zwemmers (uitzonderlijk goed weer).
Huizingen tekende voor de maanden juli en augustus een verkoop van 9.111 tickets voor het
zwembad op. In 2019 ontving het domein 49.139 zwemmers, in 2018 62.049 zwemmers
(uitzonderlijk goed weer).
Het aantal incidenten en de inzet van de externe bewakingsfirma lag in 2020 lager dan in
2019 omwille van de volgende redenen:
Verminderd aantal bezoekers in zijn geheel
Verminderd aantal toegelaten zwemmers per dag
Verlate opening van de baden: 1 juli ipv 1 mei
Gewerkt met ID controlesysteem en reservatiesysteem

Inzet externe bewaking:
2019: 39.991 euro Halve Maan Diest - 76.965 euro Huizingen

2020: 27.844 euro Halve Maan Diest - 48.415 euro Huizingen
De inzet van de externe bewakingsfirma is gekoppeld aan de weersomstandigheden en het
verwacht aantal bezoekers. De raming van de inzet van deze bewakingsfirma is gestoeld op de
ervaringen vanuit het verleden. De grootste inzet vindt plaats in het begin van het seizoen en bij
(verlengde) weekends met goed weer.
 Incidenten
2020: Registratiesysteem op basis van de ID-kaart werkte zeer goed. Door dit gegeven in
combinatie met een verlaagd aantal bezoekers kon er beter toezicht gehouden worden op de
bepalingen uit het reglement van orde én de opgelegde maatregelen mbt Covid-19. Er vonden
geen noemenswaardige incidenten plaats.
Voor Halve Maan 2019: 82 incidenten (feiten) in logboek en 32 toegangsverboden
Voor Halve Maan 2020: 23 incidenten (feiten) in logboek en 33 toegangsverboden
Voor Huizingen 2019: 12 incidenten waarvoor politietussenkomst nodig was, 0 toegangsverboden
Voor Huizingen 2020: 3 incidenten waarvoor politietussenkomst nodig was, 0 toegangsverboden
Gedeputeerde Bart Nevens antwoordt dat de vraag van collega Roefs losstaat van het bestek. Er gaat
nog een evaluatie gebeuren van het afgelopen seizoen. Er is ook een nieuwe registratiesysteem dat
zijn impact gaat en zal hebben. In het verleden was de Halve Maan Diest goed voor 7.000 bezoekers
op één dag. We merken ook dat er sprake is van een ander doelpubliek in Kessel-Lo (meer gericht op
jonge gezinnen) dan in Diest en Huizingen (veel jongeren). In het verleden zijn er een aantal
problemen vastgesteld waarin ook de politie actief was. Dit willen we vermijden, het moet plezant
blijven voor iedereen. Samen met de beheerders zullen we ook het afgelopen seizoen evalueren en
bepalen welke ondersteuning nodig zal zijn in de toekomst, zeker op de grote piekmomenten.
Tie Roefs stelt dat ze niks heeft tegen de offerte op zich. Ze wil enkel weten waarom er een
opsplitsing is gemaakt tussen Huizingen en Diest.
Gedeputeerde Bart Nevens antwoordt dat dit gebaseerd is op ervaringen uit het verleden.
Tie Roefs heeft begrepen dat hier geobjectiveerde info rond bestaat en dat ze dit graag wil
toegevoegd zien aan het verslag.
Koen Moeyersons antwoordt dat dit zal gebeuren.
Walter Zelderloo wil weten hoeveel inschrijvers verwacht worden nu dat de regels strenger zijn
gemaakt.
Els Van Calster antwoordt dat de regels zijn verstrengd (meer kwaliteit) maar ook versoepeld door dat
we proberen te evolueren naar doorlopende opdrachten. Er zijn in België een 4-tal grote bedrijven die
deze opdrachten aankunnen.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
9

Rondvraag

De voorzitter stelt voor om het geplande bezoek met de raadscommissie op 6 oktober 2020 aan de
Halve Maan Diest te verdagen omwille van de stijgende coronacijfers. Op een veiliger tijdstip in de
toekomst zal dit bezoek opnieuw ingepland worden.
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

dinsdag 27 oktober 2020 om 11u
14:00 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Peter Biondi

Koen Moeyersons

