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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter opent de vergadering en overloopt de verontschuldigden.

De voorzitter gaat na of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de raadscommissies van 21 mei 
2019. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 



De voorzitter vermeldt dat raadslid Tie Roefs tijdens de raadscommissie van 21 mei 2019 een 
toelichting heeft gevraagd over de focusregio’s (internationale samenwerking met Noord-Brabant, 
Rhein-Neckar, Kopenhagen, Skåne, Chengdu). Dit werd opgenomen in het verslag en doorgegeven 
aan de betrokken diensten. Deze diensten zijn op dit moment bezig met de evaluatie van de 
focusregio’s, wat nog zal worden toegelicht aan de deputatie (het gaat niet om een raadsdossier). De 
diensten stellen daarom voor om de focusregio’s pas daarna toe te lichten op de raadscommissie 
Regionaal beleid. Dit wordt dus nog op een latere vergadering ingepland.

2 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: statutenwijziging

De voorzitter geeft het woord aan Tom Vanquaethem.

Tom Vanquaethem, bestuurssecretaris regionale economie, geeft een toelichting. De presentatie 
wordt bij dit verslag gevoegd.  Hij vermeldt dat een datum niet correct werd vermeld op de eerste 
bladzijde van het raadsvoorstel: ‘De statuten van de POM Vlaams-Brabant werden aangepast op 
voorstel van het directiecomité d.d. 17 mei 2019…’ moet  ‘De statuten van de POM Vlaams-Brabant 
werden aangepast op voorstel van het directiecomité d.d. 26 april 2019…’ zijn. Dit zal nog worden 
aangepast door de griffiedienst.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Marc Florquin heeft een vraag over de aanpassing van artikel 22 (Om het directiecomité samen te 
roepen, anders dan op voorstel van de voorzitter, wordt de vereiste dat twee leden dit vragen, 
vervangen door de vereiste dat het twee stemgerechtigde leden moeten zijn). Vroeger kon het 
directiecomité (hierna DC) van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (hierna POM) 
samengeroepen worden door 2 leden, en dat konden vertegenwoordigers van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties zijn, dit zijn niet-stemgerechtigden. Dit past  men nu aan. Wat is hiervan de 
motivatie?

Tom Vanquaethem antwoordt dat hij hierover geen motivatie heeft gekregen van de POM. Hij vraagt 
aan Gudrun Denhaen of hierover iets werd gezegd op het DC.

Gudrun Denhaen, diensthoofd economie, antwoordt van niet. Het betreft een algemene 
vereenvoudiging van de procedure van werken.

Marc Florquin antwoordt dat hij dit geen vereenvoudiging vindt. Volgens hem is het onlogisch dat een 
volwaardig lid niet meer de mogelijkheid heeft om een DC samen te roepen. In feite is een open 
democratie dan ver zoek.

Willy Smout heeft drie vragen:
1) met betrekking tot artikel 9 (Op last en op kosten van de Vlaamse regering, van de provincie of van 
de gemeenten, alle onteigeningen, alle werken en alle andere openbare opdrachten van technische 
aard uitvoeren of laten uitvoeren. Geen onteigening kan plaatsvinden dan met voorafgaande 
machtiging van de Provincieraad). In de tekst wordt nog altijd ‘op last en op kosten van de Vlaamse 
regering’ vermeld, maar de goedkeuring wordt verschoven naar enkel de provincieraad. Hij vraagt zich 
af of er dan geen anomalie is, en of de tekst ‘op last en op kosten van de Vlaamse regering’ dan niet 
moet worden weggelaten.

Tom Vanquaethem antwoordt van niet omdat de POM nog steeds taken kan opnemen op vraag van 
de Vlaamse Regering (zoals aangegeven in art. 6, §3), waarbij een onteigening nodig kan zijn. Voor 
deze onteigening moet de POM dan een machtiging bekomen bij de provincieraad.

Willy Smout zegt dat de goedkeuring door de Vlaamse regering toch is geschrapt als er enkel 
goedkeuring nodig is door de provincieraad. Dan is er toch sprake van een anomalie.

Gudrun Denhaen merkt op dat de regelgeving is veranderd. Deze bevoegdheid werd van de Vlaamse 
overheid naar de provincieraad gedelegeerd. De Vlaamse overheid kan een opdracht geven, maar 
onteigening is nu een bevoegdheid van de provincieraad. 



Tom Vanquaethem vermeldt verder dat zelfs als de Vlaamse regering een opdracht aan de POM 
geeft, de POM toch de onteigeningsmachtiging zal moeten vragen aan de provincieraad. Dat is een 
gevolg van de wijziging van het onteigeningsdecreet in 2017.

Willy Smout wenst dat dit toch nagekeken wordt.

Noot van de dienst economie:

Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft een wijziging 
aangebracht in het decreet houdende de vaststelling van het kader tot 
oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, meer bepaald in 
art. 6, §1, dat daardoor sinds 1 januari 2018 stelt: 

“Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in of 
krachtens artikel 5 toegewezen taken is elke erkende Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij gerechtigd alle activiteiten te verrichten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde 
missie en voormelde taken.
Elke erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij beschikt daarenboven, 
met het oog op de vervulling van haar missie en de haar toegekende taken, 
over de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden die zij uitoefent in 
overeenstemming met het bepaalde in dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten:
1° op last en op kosten van de Vlaamse Regering, van de provincie of van de 
gemeenten, alle onteigeningen, alle werken en alle andere openbare opdrachten 
van technische aard uitvoeren of laten uitvoeren. Geen onteigening kan 
plaatsvinden dan na machtiging door de provincieraad van de provincie op 
wiens grondgebied het voorwerp van de onteigening zich bevindt; […]”  

Het is dus wel degelijk zo dat de POM, voor een onteigening die gebeurt naar 
aanleiding van een opdracht die van de Vlaamse Regering komt (“op last en op 
kosten van”), de machtiging moet vragen aan de provincieraad. 

Willy Smout gaat over naar zijn tweede vraag.m.b.t. artikel 16 (Om de raad van bestuur samen te 
roepen, anders dan op voorstel van de voorzitter, wordt de vereiste dat twee leden dit vragen, 
vervangen door de vereiste dat één derde van de stemgerechtigde leden dit vraagt):
2) Plots gaat men dus van twee leden naar één derde van de leden. Hij stelt zich de vraag of er dan 
geen gevaar is dat men op die manier de oppositie buitenspel zet en of dit dus een probleem kan 
vormen in de toekomst.

Tom Vanquaethem antwoordt dat de huidige samenstelling van het DC bestaat uit 14 leden, waarvan 
6 raadsleden van de provincie die stemgerechtigd zijn. Dus dit kan inderdaad.

Ann Schevenels merkt op dat ze eerlijk moet zeggen dat dit voor de POM een kleine wijziging betrof, 
en zeker niet deze bedoeling had.

Willy Smout vraagt of de commissie dit kan amenderen en terugdraaien.

Gunther Coppens antwoordt dat hij dit zal navragen. Er zit zeker geen groter plan achter. Hij kan zich 
voorstellen – met de nadruk op ‘voorstellen’, hij zal dit dus nog navragen – dat de reden is dat het gaat 
om stemgerechtigde leden en het een praktische overweging is zodat niet-stemgerechtigde leden de 
Raad van Bestuur (hierna RvB) niet zouden kunnen samenroepen. Hij zal dit navragen.

Willy Smout zegt dat dit wel eens het effect zou kunnen hebben dat de oppositie buitenspel gezet 
wordt, ook al is dit niet de bedoeling. Hij vraagt naar een amendement tegen de provincieraadszitting.

Ann Schevenels antwoordt dat er bij andere wijzigingen een reden wordt gegeven en hier inderdaad 
niet. Ze zal Willy Smout het antwoord overmaken.



Willy Smout gaat over naar zijn derde vraag m.b.t. het nieuwe artikel 42 (Er wordt een bepaling 
ingeschreven dat de termijnen in de statuten “termijnen van orde” zijn):
3) Hij vraagt wat men bedoelt met ‘termijnen van orde’.

Tom Vanquaethem antwoordt dat er geen nietigheid van documenten is wanneer de termijn wordt 
overschreden. Men kan zich dus niet kan vastrijden als een termijn overschreden zou worden.

Ann Schevenels antwoordt dat het anders een vervaltermijn zou zijn.

Tie Roefs vermeldt dat ze de opmerkingen van haar beide collega’s wenst bij te treden en ze wenst 
meer informatie. Ze heeft ook een vraag over de aanduiding van de voorzitter in artikel 35 (De 
voorzitter van het college van financieel toezicht wordt voortaan niet meer gekozen door de raad van 
bestuur, maar door het directiecomité). Waarom is dit een voorrecht van de directie? In een 
democratische organisatie zou dat door de RvB moeten gebeuren. Ze wenst ook dit te laten 
terugdraaien via een amendering van de commissie.

Marc Florquin merkt op dat dus ook artikel 22 moet worden nagekeken. Hij vraagt hoe dit zal 
gebeuren, en of dit op de provincieraad zal gebeuren.

Ann Schevenels antwoordt dat zij met betrekking tot artikel 22 zo snel mogelijk de reden van de 
wijziging probeert te achterhalen. Ook Tom Vanquaethem zal contact opnemen met de POM. Ze zal 
niet wachten tot de provincieraad en dit zo snel mogelijk laten weten.

Tie Roefs merkt op dat het niet enkel artikel 16 en artikel 22 betreft, maar ook artikel 35, aangezien 
niemand er baat bij heeft om de macht te centraliseren in een klein clubje.

Tom Vanquaethem antwoordt dat hij hierover contact moet opnemen met de POM.

Noot van de dienst economie:

De juridische dienst van de POM geeft aan dat de wijziging waardoor het aantal 
leden dat een raad van bestuur of een directiecomité kan samenroepen wordt 
verhoogd (art. 16 en art. 22), is ingegeven vanuit de bezorgdheid de 
werkbaarheid van de bestuursorganen te garanderen. Het lijkt de POM daarom 
raadzaam dat een raad van bestuur of directiecomité slechts kan worden 
samengeroepen wanneer daar een ruim draagvlak voor bestaat.

De voorzitter bevestigt dat de opmerkingen werden genoteerd en gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn 
geen verdere vragen, het agendapunt wordt afgesloten.

Advies: het agendapunt werd door de commissie besproken, met de vraag van raadsleden Willy 
Smout, Marc Florquin en Tie Roefs om de artikels 16, 22 en 35 te herbekijken.

Op 24 oktober 2019 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant m.b.t. 
artikel 35 §1 een amendement ingediend bij het raadsvoorstel betreffende 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: statutenwijziging. Dit 
om tegemoet te komen aan de vragen die tijdens de raadscommissie werden 
gesteld m.b.t. dit artikel.

3 Opstart detailhandelscoaching Vlaams-Brabant en wijziging subsidiereglement 
handelskernversterking

De voorzitter geeft het woord aan Ruben Van de Voorde.



Ruben Van de Voorde, bestuurssecretaris kleinhandel, geeft een toelichting. De presentatie wordt bij 
dit verslag gevoegd. 

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Noor Mousaid vraagt of de betrokken dienst een idee heeft van hoe succesvol de voorgestelde 
projecten zijn.

Ruben Van de Voorde vraagt om dit te verduidelijken.

Noor Mousaid antwoordt dat ze afkomstig is uit Overijse. Overijse heeft toch wel een aantal 
gesubsidieerde projecten ingediend en gekregen, maar eigenlijk ziet ze niet veel detailhandel in 
Overijse. Ze vraagt of er cijfers zijn die de evolutie hiervan kunnen schetsen.

Roel Casteels antwoordt dat de dienst steeds in het aanvraagformulier vraagt om de indicatoren te 
meten, maar omwille van praktische haalbaarheid wordt dit niet altijd aangegeven. Voor bepaalde 
types van projecten is dit ook moeilijk. De provincie vraagt wel een inhoudelijke rapportering en men 
kan ook via de cijfers die opgevraagd kunnen worden via het instrument ‘Locatus’ naar leegstand wel 
de evolutie zien in de gemeenten.

Gudrun Denhaen merkt op dat het inderdaad interessant kan zijn om de oefening naar deze evolutie 
te maken.

Tie Roefs heeft drie vragen:
1) in verband met de ondersteuning van concrete projecten. Wanneer het gaat over de kleine 
infrastructurele ingrepen van minder dan 250.000 euro. Wat is het totaalbudget voor deze projecten?

2) een tweede vraag i.v.m. de ondersteuning van de concrete projecten. Men speelt daarbij in op 
burgerinitiatieven i.v.m. data-verzameling en data-telling. Ze suggereert om dit uit te breiden naar 
burgerinitiatieven die de detailhandel ten goede komen. Nu gaat het enkel om de kwantitatieve 
analyses maar dit kan veranderen.

3) i.v.m. de beoordelingscriteria van het reglement: men houdt rekening met de meerwaarde van het 
project. Ze vraagt zich af ten opzichte waarvan deze meerwaarde dan wordt gemeten. Dit blijft flou. 
Indien dit ten opzichte is van niets, is er immers altijd een meerwaarde. Dit geldt ook voor het 
duurzame effect van de projecten. Ten opzichte waarvan wordt dit gemeten? Wordt dit opgehangen 
aan de doelstelling om klimaatneutraal te worden? Ze vraagt om dit meer inhoud te geven zodat de 
beoordelingscommissie weet waarop en waaraan. 

Ruben Van de Voorde antwoordt dat de provincie voor de gehele subsidie een budget van 85.000 
euro per jaar voorziet, en dat over de drie pijlers heen de beste projecten ondersteund worden. Dit 
wordt globaal bekeken. Daarom is het niet altijd eenvoudig om op het duurzaamheidseffect iets 
meetbaar te plakken. Voor bv. een infrastructuurproject is dat gemakkelijker dan voor een 
kwantitatieve telling.

Gudrun Denhaen merkt op dat men bv. bij de heraanleg van een dorpsplein waar beton wordt 
verwijderd en er grasklinkers met doorsijpeling in de plaats komen, duidelijk kan zeggen dat er 
rekening werd gehouden met duurzaamheid. Ook wordt er rekening gehouden met toegankelijkheid 
voor bv. rolstoelgebruikers.

Ruben Van de Voorde vult aan dat dit ook niet bij alle projecten even relevant is.

Roel Casteels vermeldt dat i.v.m. het meten van het effect op lange termijn deze criteria wel worden 
vergeleken, maar het zijn heel uiteenlopende projecten en daarom is het ook moeilijk om er een hard 
criterium van te maken. Er is bv. ook een verschil tussen een evenement en een infrastructuurwerk.

Tie Roefs merkt i.v.m. haar tweede vraag op dat er burgerinitiatieven zijn die overgaan tot 
kwantitatieve analyses. Dit is actueel. Maar overmorgen komen er uiteraard andere burgerinitiatieven. 
Het is daarom zinvol om het gegeven van burgerinitiatieven mee te nemen.



Gudrun Denhaen merkt op dat aanvankelijk de steden en gemeenten de doelgroep waren, maar dat 
nu ook ‘andere derden’ bij in het regelement werden opgenomen. Dit wordt dus ook expliciet 
meegenomen.

Sarah Sneyers heeft een holistische vraag. Het zijn prachtige initiatieven, maar men mag dit niet los 
zien van grote commerciële ontwikkelingen langs de steenwegen. Enerzijds zijn gemeentes 
voorstander van handelskernversterking en krijgen ze daar subsidies voor, maar anderzijds willen ze 
ook activiteit aan de buitenkant van de dorpen. Men kan dit toch niet allebei nastreven, anders wordt 
het een bodemloze put, zoals bv. in Halle. Ze vraagt of het reglement hier ook aandacht aan kan 
schenken. 

Ruben Van de Voorde antwoordt dat het pilootproject rond baanbrekend winkelen langs de N10 er 
specifiek is om dit probleem van gevaar voor de handelskernen tegen te gaan.

Roel Casteels vermeldt dat de provincie door de detailhandelscoaching een partner wil worden naar 
de gemeenten toe om hen daarop te wijzen.

Willy Smout merkt hierover op dat hij er niet van overtuigd is dat het ene het andere moet uitsluiten. Er 
zijn opportuniteiten in de kern maar ook daarbuiten. Daar is immers parkeergelegenheid en er is een 
grotere omvang mogelijk van wat men wil. Men moet akkoord zijn over wat men waar wil hebben.
Hij merkt verder op dat hij in het voorstel las dat standaardprojecten een tarief hebben van 5.000 euro 
voor 30 adviesdagen. Hij vraagt of dit ook zo is voor detailhandelscoaching. Dit is immers niet veel. Hij 
vraagt of de provincie dan bijpast, en hoeveel dit dan is. 

Gudrun Denhaen antwoordt dat 140.000 euro voor subsidies werd verlaagd naar 85.000 euro. Het 
verschil wordt ingezet in de loonkost van de medewerker. Dit dekt dus het verschil tussen wat de 
dienst aanrekent aan de gemeente en de werkelijke kost voor de provincie. Het is dus een nul 
operatie voor het detailhandelsbeleid wat betreft het budget. 

Willy Smout vraagt naar de kostprijs voor de provincie voor deze 30 dagen advies.

Roel Casteels antwoordt dat dit niet per uur werd berekend. Er werd gekozen voor 3 trajecten aan 
deze kostprijs en deze 30 dagen is een raming van de tijd, we gaan niet per dag factureren. Anders 
moet men de totale loonkost door drie delen. De dienst vond het vooral belangrijk om een bedrag te 
vragen om in die zin het commitment van de gemeenten te kunnen garanderen.

Willy Smout leidt hieruit af dat dit verrekend wordt in het totale pakket.

Roel Casteels beaamt dit. 

Linda Van den Eede heeft een vraag bij de eerste paragraaf van artikel 4 m.b.t. de 
aanvraagprocedure (De subsidie kan aangevraagd worden door de begunstigden zoals bedoeld in 
artikel 2). Hierin wordt verwezen naar artikel 2. Ze vraagt of dit niet eenvoudiger kan worden 
geformuleerd. 

Gudrun Denhaen antwoordt dat de juridische dienst hiervoor bevoegd is en dat er een vaste template 
bestaat. De juridische dienst heeft het beste zicht op hoe een reglement moet worden opgesteld, en 
de dienst volgt hen hierin.

Linda Van den Eede merkt op dat dit toch vereenvoudigd zou kunnen worden. M.b.t. de stukken 
waaruit een aanvraagdossier moet bestaan, merkt ze op dat ze daarin nergens terugvindt dat de 
formulieren in het Nederlands ingevuld moeten worden. Men moet er duidelijk in zijn dat dit enkel in 
het Nederlands kan. Ze wenst dat dit wordt toegevoegd.

Roel Casteels antwoordt dat het standaard verplicht is dat dit in het Nederlands gebeurt. De dienst zal 
dubbelchecken of dit sowieso al verplicht is vanuit de huidige wetgeving.

Noot van de dienst economie: 



Dit reglement is onderworpen aan de taalwetgeving inzake bestuurszaken van 
18 juli 1966. De aanvraag moet omwille van deze wetgeving in het Nederlands 
gebeuren. Ook hier wordt de vaste template van de juridische dienst gevolgd 
die geen expliciete verwijzing naar de van toepassing zijnde taalwetgeving 
voorziet.

Linda Van den Eede vraagt verder hoeveel de kosten van het toegankelijkheidsadvies i.v.m. het 
aanvraagdossier – die gedragen worden door de provincie – bedragen.

Gudrun Denhaen antwoordt dat deze kosten op het budget van de dienst toegankelijkheid komen en 
dus niet afgehouden worden van de subsidie van de dienst economie. 

Linda Van den Eede vraagt of daar een maximumbedrag aan werd gekoppeld.

Gudrun Denhaen antwoordt dat ze zal navragen bij de dienst toegankelijkheid of dit een vaste of 
variabele kost is. Dit zal worden toegevoegd aan het verslag.

Noot van de dienst economie:

De dienst mobiliteit en toegankelijkheid heeft een kaderovereenkomst 
afgesloten met ‘Inter’ waarin een aantal zaken vast zijn opgenomen. 

Eén van de hierin opgenomen zaken is dat ‘Inter’ een toegankelijkheidsadvies 
levert m.b.t. elke subsidieaanvraag die vanuit een gemeente wordt opgesteld. 

De aanvrager moet hier dus geen kost voor betalen, noch dient de provincie 
een kost per toegankelijkheidsadvies te betalen. Dit is 1 kaderovereenkomst 
tussen de provincie en ‘Inter’ voor alle aanvragen. 

De aanvragende gemeente dient louter het dossier over te maken aan ‘Inter’ om 
een dergelijk advies te ontvangen. 

Linda Van den Eede vraagt m.b.t. de indientermijn van 15 april of de aanvraag van wie indient op 16 
april dan volledig vervalt. In het reglement staat immers ‘De aanvraag kan gedurende het hele jaar 
ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 april ingediend zijn om in aanmerking te 
komen voor de verwerkingsronde van dat jaar.’ 

Roel Casteels antwoordt dat de formulering ‘op straffe van verval’ de terminologie van het reglement 
betreft. Dit wil zeggen dat indien men een dag te laat is, men dan naar de volgende ronde gaat.

Gudrun Denhaen vult aan dat het verval betrekking heeft op de indieningsronde van dat jaar. Indien 
men een dag later indient, wordt men in dat geval automatisch meegenomen naar het volgende jaar. 
Op die manier kan men alle aanvragen samen beoordelen.

Linda Van den Eede merkt op dat ze dit geen klare taal vindt, en vraagt of er dan niet gewoon kan 
worden vermeld dat de aanvraag dan automatisch naar de volgende ronde gaat.

Ruben Van de Voorde antwoordt dat een project pas kan starten na de indiening. Als men op 16 april 
indient, kan het project ook dat jaar niet starten. Men moet dan wachten tot april van het volgende 
jaar.

Linda Van den Eede merkt op dat één indieningsronde het voordeel heeft dat men alle projecten in 
één keer bij elkaar kan bekijken en het budget dan kan verdelen.

Roel Casteels bevestigt dit, zeker met het verminderde budget in het achterhoofd.



Linda Van den Eede vraagt i.v.m. artikel 7 wat men precies bedoelt met ‘De subsidie mag niet meer 
dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten bedragen. Deze subsidie kan gecumuleerd worden met 
andere steunmaatregelen.’

Roel Casteels verduidelijkt dat de subsidie 50% van de kosten mag bedragen, en voor de andere 50% 
kan de gemeente de kosten dragen of mag de aanvrager deels andere subsidies krijgen. 50% 
provinciale steun, 25% Vlaamse steun en 25% gedragen door eigen gemeente is bv. een 
mogelijkheid. Met deze 50% wordt dus niet het bedrag na aftrek van andere steunmiddelen bedoeld.

Linda Van den Eede verwijst naar de algemene bepaling (De provincie Vlaams-Brabant (via de dienst 
economie) wordt uitgenodigd voor een plechtige inhuldiging of een voorstelling van de resultaten van 
het ondersteunde project, indien dergelijk moment plaatsvindt). Ze vraagt of het echt nodig is dat de 
provincie wordt uitgenodigd voor een inhuldiging.

Roel Casteels antwoordt dat de provincie in het verleden niet altijd even goed op de hoogte werd 
gehouden van de projecten. Het idee achter deze bepaling is dus dat ze ons op de hoogte houden 
van de mijlpaalmomenten. De provincie gaat daar niet altijd op in, maar wil wel op de hoogte 
gehouden worden.

Gudrun Denhaen vult aan dat ze ook niet verplicht zijn om iets te organiseren, maar àls ze dat doen, 
moet de provincie wel worden vermeld.

Linda Van den Eede vraagt waarom men dan niet kan schrijven dat men verwittigd moet worden van 
de opening. Dat geeft een minder dwingende indruk.

Manu Claes merkt op dat als men verwittigd wordt, men niet noodzakelijk ook wordt uitgenodigd.

Ann Schevenels wenst te reageren op de voorgaande vragen en opmerkingen.
M.b.t. het budget vermeldt ze dat dit niét werd gewijzigd voor de detailhandel. In plaats van alle 
middelen in subsidies te investeren, heeft men een opsplitsing gemaakt. In het verleden zijn er voor 
detailhandel veel goede projecten ondersteund, maar naar realisatie toe werd dit niet altijd vanuit de 
gemeenten opgevolgd. Vaak werd er om uitstel gevraagd en werden projecten uitgesmeerd over een 
langere periode. Men heeft er daarom voor geopteerd om met detailhandelscoaches te werken, die 
een drietal projecten kunnen uitvoeren, afhankelijk van de aanvragen die de dienst zal ontvangen. Op 
die manier kan men op het terrein meer realiseren en de gemeenten beter begeleiden, in plaats van 
een extern bureau per gemeente aan te stellen. Zo blijft de knowhow ook bij de provincie en kan de 
dienst economie haar expertise delen met de gemeentebesturen.

M.b.t. de reglementen was er vanuit de provincieraad reeds lang de vraag om alle reglementen op 
elkaar af te stemmen. Vandaar is er een template, en heeft de juridische dienst een model uitgewerkt 
dat men toepast in de reglementen, ook in die van andere diensten.

M.b.t. de verwijzing naar artikel 2 in artikel 4, vermeldt de gedeputeerde dat dit komt omdat het artikel 
2 uit twee delen bestaat en men anders nog eens moet herhalen.

M.b.t. 15 april als uiterste indiendatum, is het net de bedoeling om alle projecten over een volledig jaar 
te kunnen bekijken, evalueren en honoreren. Wanneer men dit in stukken zou doen, lukt dat niet.

M.b.t. het uitnodigen van de provincie op de inhuldiging van de projecten merkt de gedeputeerde op 
dat een inhuldiging niet verplicht is. Als er echter een coach is, kan men al veel nauwer samenwerken, 
en zal men dus ook veel korter bij de gemeenten staan.

Marc Florquin vermeldt dat hij alleen maar blij kan zijn met dit reglement dat in de vorige legislatuur al 
op de rails werd gezet. Hij vraagt evenwel om de dossiers met gezond verstand te beoordelen, bv. als 
het gaat over de aankoop van LED-schermen, die volgens het nieuwe reglement niet in aanmerking 
zou komen voor subsidiëring. Er is vaak promotie gekoppeld aan een project, en vaak maken 
dergelijke displays – die veel kosten – deel uit van het project. Hij vraagt om de mogelijkheid om deze 
schermen aan te kopen toch mee te nemen indien het echt noodzakelijk is.
Hij vermeldt verder i.v.m. de derde paragraaf van artikel 10 (De vorderingen, moeilijkheden en 
realisaties of mijlpalen van het project worden op regelmatige tijdstippen ter bespreking voorgelegd 



aan de provinciale dienst economie) dat de provincie in het verleden vaak achterwege bleef bij 
vermeldingen en dergelijke. Hij vraagt zich af hoe de dienst dit gaat controleren. Zal deze controle 
vanuit de provincie worden opgelegd of zal dit vanuit de gemeenten zelf komen?

Roel Casteels antwoordt dat dit niet strikt werd vastgelegd. Het is de bedoeling om met het reglement 
dichter bij de gemeenten te komen staan. Het initiatief moet van de gemeenten komen maar als de 
provincie niets hoort, gaat de dienst zelf contact opnemen. 

Marc Florquin merkt op dat de dienst weet dat het initiatief niet vanuit de gemeenten zal komen. 

Ann Schevenels antwoordt dat het geen kwaad kan dat in het reglement wordt gezet dat de 
betrokkenheid vice versa moet zijn. Anders staat er niets hierover in.

Gudrun Denhaen vult aan dat het zo ook een deel wordt van de werking. Het is de bedoeling om de 
vinger aan de pols te houden bij de gemeenten.

Marc Florquin herhaalt dat dit geen kritiek maar eerder een suggestie betreft.

Ann Schevenels voegt nog toe dat Ruben Van de Voorde nieuw is op de dienst economie en looft 
hem voor de goede opvolging van het voorstel.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

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

4 Voorstel nieuw subsidiereglement inzake het bevorderen van de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

De voorzitter geeft het woord aan Sien Raskin en Mieke Frans.

Mieke Frans, bestuurssecretaris sociale economie, en Sien Raskin, deskundige economie, geven een 
toelichting. De presentatie wordt bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Willy Smout heeft enkele bedenkingen:
De oorspronkelijke bedoeling was het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor personen 
die er ver van staan. Er zitten tegenstellingen in het nieuwe reglement. De vraagstelling is welke 
werknemer uit de sociale economie (hierna SE) zal komen. Maar hij moet vaststellen dat er schotten 
worden ingebouwd op het einde van de cyclus. Bij bv. de kringloopwinkels was het de bedoeling om 
mensen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere economie (hierna RE) geleidelijk te leren 
functioneren in een onderneming. Maar in het verleden was het al zo dat men de werknemers die het 
meest geschikt waren om door te stromen, afblokte. Nu verneemt hij dat het vandaag nog is verergerd 
en dat het winstoogmerk primeert. Het doelpubliek van kringloopwinkels bestond voorheen uit mensen 
die er uit ‘behoefte’ kochten, terwijl er vandaag artikels bij opbod worden verkocht. Hij stelt dat de 
oorspronkelijke doelstelling niet meer zal worden gerealiseerd. 
Omdat er minder wordt ingezet op het recupereren van artikelen, komt de groep mensen die vroeger 
technisch al doende bijgeschoold werden niet meer aan bod. Dit is toch in strijd met de oorspronkelijke 
bedoeling van doorstroming, aangezien de provincie nu subsidies zal geven aan bedrijven uit de RE 
wanneer zij deze mensen zullen tewerkstellen. Maar het zijn net deze mensen die deze tussenfase 
nodig hebben en die nu geblokkeerd dreigen te geraken.

Mieke Frans antwoordt dat de hoofddoelstelling van het reglement is dat er meer samenwerking moet 
zijn tussen de SE en de RE. Met het reglement wil de dienst subsidies kunnen geven aan 
experimenten die dergelijke doorstroom willen faciliteren.



Ze geeft het voorbeeld van de subsidie voor parkmanagement. Er is een project opgestart binnen 
Cargovil om binnen het bedrijventerrein doelgroepmedewerkers uit de SE te laten doorstromen naar 
logistieke taken in de RE. De dienst wil dus geen schotten opgooien maar ze net wegwerken. Het is 
de taak van de provincie om te experimenten rond deze doorstroom. Doordat de SE hoe langer hoe 
meer winstgedreven wordt, moet men enerzijds hun kerntaak blijven bewaken en er zijn voor de 
zwakste groep, maar anderzijds blijkt uit onderzoek van de KULAK (KU Leuven Campus Kortrijk) dat 
SE-bedrijven die het economisch goed doen het ook sociaal beter doen en meer garanties kunnen 
bieden naar tewerkstelling en arbeidsomstandigheden toe. Het is dus een verhaal met twee kanten.
De dienst wil niet de winst binnen de SE maximaliseren maar wel innoveren. Zo is men bv. ook bezig 
met de aanwerving van een innovatiemanager. 

Willy Smout merkt op dat het bestaande doel op die manier gedreven wordt naar het moeten behalen 
van winst. Door te experimenteren dreigt men te verliezen wat men al kent en wat goed was. 
Hij vraagt of de kringloopwinkels beschouwd zullen blijven als SE-bedrijven of dat ze bij de RE-
bedrijven zullen worden gezet.

Mieke Frans antwoordt dat het SE-bedrijven zijn. Het gaat om vzw’s die winst moeten maken om hun 
maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Vroeger was de SE de enige begunstige van 
het reglement, maar er kwamen ook veel aanvragen binnen die eerder leken op reguliere werking. 
Daarbij vroeg de dienst zich af of dit nog een taak is van de provincie. Men heeft er dan voor gekozen 
om daar niet op in te zetten en wel in te zetten op de laboratoriumfunctie en de verbindende rol van de 
projecten. 

Willy Smout heeft een technische vraag over de subsidiabele kosten. Er worden geen investeringen 
meer gesubsidieerd, maar de subsidies kunnen nog wel gebruikt worden voor de afschrijfkosten. Hij 
wil graag weten hoe hij dit moet interpreteren, en of bv. een afschrijving op twintig jaar bij de 
investering in een gebouw dan elk jaar opnieuw als subsidie aangevraagd moet worden, of de 
subsidie automatisch zal lopen voor de termijn van de afschrijving.

Mieke Frans antwoordt dat een subsidie voor de afschrijfkost voor één jaar mogelijk is, maar dat het 
niet de bedoeling is om enkel en alleen voor een gebouw een subsidie aan te vragen. Als er een 
investering wordt gedaan voor bv. de automatisatie van processen voor de doelgroepen en er is een 
zinvol samenwerkingsverband, kan dit wel.

Willy Smout antwoordt dat zijn partij het reglement niet zal goedkeuren. Men trapt de bestaande SE 
ermee in een moeras.

Noor Mousaid merkt i.v.m. artikel 5 op dat er twee aanvraagperiodes zijn (De aanvraag kan het hele 
jaar door worden ingediend.  De aanvragen die tot en met 31 maart worden ingediend, worden 
beoordeeld in een eerste ronde. Aanvragen die uiterlijk 31 oktober worden ingediend, worden 
beoordeeld in een tweede ronde). Indien men een aanvraag doet die in de tweede ronde wordt 
beoordeeld en er is geen budget meer, wordt deze aanvraag dan automatisch overgezet naar de 
volgende ronde?

Mieke Frans antwoordt van wel. Deze wordt overgezet naar de eerste ronde van het volgende jaar.

Linda Van den Eede merkt op dat ze opnieuw wenst dat men i.v.m. de aanvraagprocedure vermeldt 
dat de documenten in het Nederlands moeten worden opgesteld. Het zou toch mogelijk moeten zijn 
om dit toe te voegen aan het sjabloon van de juridische dienst.
Ze heeft ook een vraag over de derde paragraaf van artikel 6 over de beoordelingsprocedure (Voor 
alle projecten met een score gelijk aan of minder dan 50 punten kan max. 0% van het maximale 
subsidiebedrag worden toegekend). Aangezien dit dan betekent dat de projecten geen subsidie 
krijgen, vraagt ze zich af of dit niet met zoveel woorden kan worden gezegd. De formulering is niet 
duidelijk.

Mieke Frans antwoordt dat dit kan worden aangepast.

Marc Florquin merkt op dat zijn partij het voorstel wel zal goedkeuren, en dat de provincie ieder 
initiatief rond dit reglement moet ondersteunen.



M.b.t. de aanvraag en de beoordelingsprocedure vraagt hij zich af wat er gebeurt met een aanvraag in 
de tweede ronde indien er geen budget meer is maar wanneer het dossier wel conform is.

Mieke Frans geeft aan dat dit dan automatisch naar de eerste ronde van het volgende jaar gaat.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

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

5 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. 

Diederik Dunon wenst graag verduidelijking te krijgen i.v.m. de optimalisatie van de bedrijventerreinen.  
Oorspronkelijk werd 1.400 000 euro voorzien voor de POM. Zij hebben al eens 800.000 euro 
gekregen. Hij wil graag weten wat er gebeurt met de overige 600.000 euro. Moet de POM middelen 
teruggeven of gaan zij deze 600.000 euro nog ontvangen? Want in de begroting staat de 1.400.000 
euro nog ingeschreven.

Ann Schevenels antwoordt dat ze daar vandaag niet kan op antwoorden aangezien dit komende 
donderdag ter sprake komt op de deputatievergadering bij de bespreking van de meerjarenplanning. 
Ze gaat niet voorop lopen op beslissingen van de deputatie.

Diederik Dunon vraagt verder naar de stand van zaken i.v.m. het bedrijventerrein Nieuwland in 
Aarschot.

Ann Schevenels antwoordt dat de provincie de voorbije legislatuur enorm heeft moeten sleuren aan 
het dossier, met name aan de intercommunale die daar werkzaam is, Interleuven. Het laatste wat ze 
hierover weet is dat de stad Aarschot bezig is met de rioleringswerken bij Riobra, dit was enkele 
maanden geleden. Ze zal navraag doen naar de laatste stand van zaken.

Diederik Dunon merkt op dat hij het gevoel heeft dat dit geen prioriteit is voor Interleuven. Hij vraagt of 
de provincie hierop nog eens kan aandringen.

Ann Schevenels antwoordt dat ze het raadslid hiervan op de hoogte zal houden.

Marc Florquin merkt op dat hij de indruk heeft dat geen enkel dossier waarbij de provincie betrokken is 
een prioriteit was voor Interleuven.

De voorzitter vermeldt dat de aanpassing van het organogram goedgekeurd op de provincieraad van 
17 september een impact heeft op de raadscommissies: de dienst Kansenbeleid is niet langer een 
bevoegdheid van de raadscommissie Regionaal beleid. Kansenbeleid bestond uit de cel Data & 
Analyse en de Noord-Zuidwerking.

• D&A valt nu onder informatiebeleid en dus het bureau van de provincieraad
• Noord-Zuidwerking valt nu onder leefmilieu en dus onder de raadscommissie 

Infrastructuur
• De aanpassingen zullen vanaf 1 januari 2020 van kracht zijn

De voorzitter vermeldt dat de eerstvolgende raadscommissie Regionaal beleid zal doorgaan op 
verplaatsing in Tienen op dinsdag 12 november 2019. De start is voorzien om 11 uur, er werden geen 
andere raadscommissies ingepland later op de dag. Op vraag van de POM gaat de Raad van Bestuur 
vooraf aan de raadscommissie. De RvB start om 11u en zal naar schatting 1 uur duren, gevolgd door 
de eigenlijke raadscommissie. Op het programma staan de voorstelling van het P.I.S.O., gevolgd door 
een plaatsbezoek aan het P.I.S.O. en De Sterretjes. Er wordt een broodjeslunch voorzien voor de 
raadscommissieleden. Andere praktische details volgen nog via de uitnodiging.
De eerstvolgende vergadering in het provinciehuis is voorzien op 19 november 2019 onder 
voorbehoud van agendapunten.



De voorzitter sluit de vergadering.

Datum volgende vergadering 12 november 2019 op verplaatsing in Tienen
Einduur van de vergadering 13:00 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


