
Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats Online via Teams Datum 08/03/2022
Voorzit(s)ter Koen Moeyersons Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer
Françoise Devleeschouwer
Diederik Dunon
Tine Eerlingen
Steven Elpers
Lena Ghysels
Hilde Kaspers
Hilde Mombaerts
Kris Poelaert
Tie Roefs
Leen Van Aken
Linda Van den Eede
Marc Wijnants
Elke Zelderloo
Walter Zelderloo
Gedeputeerde Bart Nevens
Gedeputeerde Gunther Coppens

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 Heroriëntering van de middelen inzake noodhulp

Linda Vanherck licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag. 

Bertrand Demiddeleer vraagt of het, na heroriëntatie van de noodhulpmiddelen naar klimaatprojecten, 
het  nog mogelijk zal zijn om in de toekomst hulp te bieden aan situaties zoals in Oekraïne?
Linda Vanherck antwoordt dat dit dan inderdaad niet meer kan maar dat het wel zo is dat er in een 
dergelijke situatie ook andere fondsen binnenkomen via de overheid en dat in een acute rampsituatie 
veel hulp geboden wordt. Nadien is het moeilijker om steun te vinden voor de wederopbouw en dan 
kunnen wij wel aanwezig zijn met projecten, enkel in het zuiden weliswaar. 
Bertrand Demiddeleer wil weten of de kredieten dan volledig geherorienteerd worden naar de Noord-
Zuidprojecten?



Linda Vanherck antwoordt dat de budgetten worden verschoven van een verouderd reglement naar 
een aanpak die focust op klimaat. Het enige wat verandert is dat we bijvoorbeeld geen rampen meer 
(gaan ondersteunen zoals we bv voor de cycloon in de Filippijnen deden). We gaan wel kunnen 
investeren in projecten die nadien in de wederopbouw via een 4de pijler of ngo het verschil gaan 
kunnen maken. 
Bertrand Demiddeleer stelt vast dat er een nominatieve lijst was van ngo’s die een aanvraag konden 
doen. Wie zal nu een aanvraag kunnen doen? Komt er een nieuwe lijst? 
Linda Vanherck antwoordt dat elke 4de  pijler vereniging die als een vzw geregistreerd staat, evenals 
een erkende ngo, een projectaanvraag kan indienen. Dat gaat over aanvragen van Zuid-Amerika over 
Afrika tot Azië. En thematisch gaat dit vrij breed: water, sanitering, landbouw, hernieuwbare energie…. 
Een aangestelde adviescommissie bekijkt dan kritisch de aanvragen. 

Françoise Devleeschouwer wil weten of het mogelijk is dat de provincieraad een initiatief neemt om 
zelf geld vrij te maken, los van een projectaanvraag van een ngo?
Linda Vanherck antwoordt dat ze hier geen goed zicht op heeft. Ze vult wel aan dat er geen ander 
reglement in de plaats komt van het reglement dat wordt afgeschaft. De middelen gaan naar  
klimaatprojecten en hiervoor is reeds een reglement helemaal vernieuwd. Hiervoor zijn vormingen 
voorzien voor de organisaties in het werkveld om hen te begeleiden naar deze nieuwe aanpak. 
Gedeputeerde Bart Nevens vult aan door in te gaan op de bevoegdheden van de provincie. De 
provincie is enkel nog bevoegd voor grondgebonden materies. Het oude reglement uit 2004 was een 
initiatief van de dienst welzijn. Door de opeenvolgende interne staatshervormingen is het takenpakket 
van de provincie afgenomen. Dit heeft ook meegespeeld om de bestaande reglementen aan te 
passen en te heroriënteren naar de nieuwe situatie (klimaatprojecten in het zuiden). Gelukkig zijn er 
andere organisaties zoals het consortium 12.12 om noodhulp te genereren voor Oekraïne. 

Tie Roefs betreurt dat we onder het lopende noodhulpreglement geen hulp kunnen bieden aan 
Oekraïne want in principe zou dat wel kunnen omdat het reglement werkt onder de dac-lijst van de 
Oeso. Daarom is het momentum in dit dossier heel ongelukkig gekozen. Daarnaast heeft ze nog een 
aantal andere vragen: 
-             Is er overleg geweest met de noodhulporganisaties over de afschaffing van het reglement?
-             Wie zit er in de adviescommissie voor de subsidietoekenningen van de klimaatprojecten in 
het Zuiden?
-             De provincie is een belangrijke actor in de vlaggenschipprojecten. Kunnen we hier een 
update van krijgen in een volgende raadscommissie?
Linda Vanherck bevestigt de opmerking in verband met de dac-lijst van de Oeso.  De 
adviescommissie bevat zowel interne als externe mensen die een mix zijn van personen met ervaring 
in het zuiden, projectwerking en klimaataangelegenheden. De exacte namen zullen later toegevoegd 
worden aan dit verslag.

In principe is er geen overleg geweest met de noodhulporganisaties. We hebben hier wel altijd een 
goede band mee gehad en ze hebben ons er zelf op attent gemaakt dat we met een verouderd 
gegeven zitten. Niet enkel de lijst van de 7 in aanmerking komende ngo’s is verouderd, maar ook het 
reglement zelf.  Nu zijn we geëvolueerd naar een situatie met vlaggenschipprojecten waar we trots op 
zijn en die we zelf trekken. 
Tie Roefs herhaalt dat ze graag eens een uitvoerige stand van zaken had gekregen van de 
vlaggenschipprojecten (de oude en de nieuwe), van deze ngo projecten en hun impact,…
De voorzitter en de secretaris zullen dit op korte termijn inplannen.

Gedeputeerde Bart Nevens deelt tenslotte nog mee dat op basis van het reglement noodhulp zoals wij 
het kennen uit 2004 we geen steun kunnen geven aan het consortium 12.12 omdat de lijst van ngo’s 
die in aanmerking komen limitatief is vastgelegd door de provincieraad op basis van de voordracht van 
het directoraat-generaal ontwikkelingssamenwerking in 2004.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

3 Herinrichting bibliotheek en tekenkamer - werken na verbreking

Kristien Verwimp licht dit agendapunt toe.



Linda Van den Eede wil weten welk bedrag al betaald is geweest van het voorziene bedrag omdat ze 
vaststelt dat er opnieuw een gelijkaardig bedrag is voorzien. Is de prijsverhoging te verklaren door de 
opsplitsing in vier percelen?
Kristien Verwimp antwoordt dat er al 24.000 betaald is geweest aan de aannemer. De prijsverhoging 
is hoofdzakelijk te verklaren door de prijsstijging op de markt (10%). Door de opsplitsing in vier 
percelen gaan we goedkoper kunnen werken omdat wij, uitzonderlijk, de coördinatie op ons gaan 
nemen.

Linda Van den Eede vraagt of de naam ‘conference room’ (zoals vermeld op de plannen) kan 
vervangen worden door een Nederlandse term.
Kristien Verwimp antwoordt dat dit zal doorgevoerd worden. 
Linda Van den Eede wil weten wat er met de auditiezaal gaat gebeuren?
Kristien Verwimp antwoordt dat ze hier zelf geen goed zicht op heeft. 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

4 Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame sanitaire artikelen (dispensers en 
verbruiksartikelen) voor alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant; - goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

Stefaan Van Baelen licht dit agendapunt toe.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

5 Facilitair beheer: werking en realisaties 2021
Kristof Polfliet licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.

Tie Roefs vraagt of er gewerkt wordt aan de vernieuwing van de elektrische fietsen omdat ze toch al 
enkele jaren oud zijn. Daarnaast wil ze weten hoe het zit met car sharing en het delen van de 
beschikbare wagens in het provinciehuis. 
Kristof Polfliet antwoordt dat we na het contract met vzw Velo de fietsen zelf gekocht hebben in plaats 
van ze te leasen. De fietsen zijn nog in een zeer goede staat en we hebben eigen personeel de 
opleiding fietsherstelling laten volgen omdat het onderhoudscontract ook afliep. We hopen op die 
manier zeker nog een paar jaren verder te kunnen doen met de bestaande fietsen. 
Wat de car sharing betreft is het zo dat cambio 16 wagens aanbiedt in de buurt van het provinciehuis. 
Op zich is er een groot aanbod ook naar ons personeel toe aan wie wij cambioabonnementen ter 
beschikking stellen. Het zelf uitlenen van dienstwagens is een ander verhaal omdat je dan in de zone 
van het provinciehuis terecht komt en je met veiligheidsaspecten hebt te maken.

Marc Wijnants wil weten hoe een fiets kan gereserveerd worden. 
Kristof Polfliet laat weten dat dit kan gebeuren per mail of telefonisch bij de personeelsleden aan de 
balie. 

Koen Moeyersons wil weten wat er juist bedoeld wordt met ‘deurmagneten’ als coronamaatregel?
Kristof Polfliet antwoordt dat dit magneten zijn om enkele deuren in open toestand te plaatsen om zo 
weinig mogelijk fysiek contact met de deur te laten maken.

6 Rondvraag

Er zijn geen variapunten. 



Datum volgende vergadering dinsdag 15 maart om 15 u (in provinciedomein Huizingen)
Einduur van de vergadering 14:30 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Koen Moeyersons


