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Aanwezig
Bart Nevens, gedeputeerde
Tom Dehaene, gedeputeerde
Monique Swinnen, gedeputeerde
Manu Claes, raadslid
Ella De Neve, raadslid
Françoise Devleeschouwer, raadslid
Lucia Dewolfs, raadslid
Diederik Dunon, raadslid
Marc Florquin, raadslid
Lena Ghysels, raadslid
Hilde Kaspers, raadslid
Eddy Poffé, raadslid
Tie Roefs, raadslid
Willy Smout, raadslid
Sarah Sneyers, raadslid
Linda Van den Eede, raadslid
Geertrui Windels, raadslid
Marc Wynants, raadslid
Khalid Abroudi, administratief medewerker Griffiedienst
Karima Arredouani, deskundige directie Kenniseconomie
Griet Bottu, diensthoofd Griffiedienst
Lisa Deweirdt, deskundige Noord-Zuidwerking
Jos De Boeck, directeur directie Mens
Tine De Rijck, coördinator Data & Analyse
Karl Pottie, expert ICT
Jolien T’Syen, deskundige directie Mens
Ine Vervaeke, diensthoofd Land- en Tuinbouw

Verontschuldigd: /

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en overloopt de praktische afspraken met 
betrekking tot het verloop van de raadscommissie via Office Teams.



Willy Smout vraagt of het mogelijk is dat de voorzitter de microfoons van de raadsleden kan aan- en 
uitzetten.

De voorzitter antwoordt van niet. Het woord vragen gebeurt via de chat en dan antwoordt de voorzitter 
u of u het woord kan nemen en dan kan men zijn microfoon aanzetten en praten en daarna de 
microfoon terug afzetten.

De voorzitter start de vergadering en overloopt de agendapunten. Ze gaat na of het verslag van de 
vorige raadscommissie van 17 december 2019 kan worden goedgekeurd. Ze vraagt of degenen die 
niet akkoord zijn, dit kenbaar maken via de chat. 
Er is niemand die te kennen geeft dat hij niet akkoord is. Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 Landbouw

De voorzitter geeft het woord aan Ine Vervaeke.

Ine Vervaeke, diensthoofd Land- en Tuinbouw, licht het agendapunt toe aan de hand van een 
presentatie, die ter beschikking werd gesteld aan de raadsleden.

De voorzitter geeft het woord aan Sarah Sneyers.

Sarah Sneyers heeft een vraag over het meten van de kwaliteit van het water. Ze vraagt of hiermee 
ook de waterschaarste wordt gemonitord. Er zijn veel teelten die veel water vragen, er werd de vorige 
weken al aan een extra bevloeiing van de velden gedaan, terwijl er nu al waterschaarste is in Vlaams-
Brabant, zoals al in de pers is verschenen. Ze vraagt of vanuit de dienst landbouw rekening wordt 
gehouden met dit vraagstuk.

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat de dienst is afgevaardigd in het droogteoverleg, waar 
ook andere diensten bij betrokken zijn, dit overleg wordt op initiatief van de gouverneur 
samengroepen. Eerstdaags zal er daarover een nieuw overleg zijn. Ook naar de adviezen voor de 
landbouw toe, zoals opgemaakt vanuit het Praktijkpunt Landbouw te Herent, zorgt men dat er 
voldoende info komt. Men gaat ook proberen om in Pajottenland deze insteek mee te nemen naar 
bedrijven toe met betrekking tot het eigen gebruik van grondwater. Er zijn verschillende aspecten waar 
men vanuit de dienst Landbouw mee zorg voor kan dragen.

Sarah Sneyers merkt op dat gedeputeerde Swinnen sprak over het grondwater. Het is juist grondwater 
dat een bedreigde watersoort wordt, dus ze is er niet zeker van of het besproeien via grondwater een 
goed idee is.

Monique Swinnen antwoordt dat er niet wordt besproeid vanuit het grondwater. Voor bedrijven zijn er 
twee elementen: er is het grondwater voor veevoeder en melkproductie en daarnaast het gebruik van 
oppervlaktewater voor de velden. Het zijn die twee elementen die men op de landbouwbedrijven 
samen met de boeren vernieuwend probeert aan te pakken, en de ondersteuning vanuit het 
Praktijkpunt Landbouw in Herent is daar belangrijk in.

De voorzitter geeft het woord aan Marc Wijnants.

Marc Wijnants heeft 2 vragen.
1) M.b.t. landschapsintegratie vermeldt hij dat dit interessant is voor landbouwers die een groen 
project willen realiseren rond hun hoeve. Hij vraagt of ze in hun vergunningsaanvragen kunnen 
verwijzen naar de provincie en welke zijn de criteria die de provincie daarvoor hanteert.
2) M.b.t. Boeren met Klasse vraagt hij op welk publiek men daar mikt, middelbaar onderwijs of lager 
onderwijs.

Monique Swinnen antwoordt m.b.t. de landschapsintegratie dat het net de bedoeling is dat wanneer 
een gemeente vergunningen aflevert, men aandacht heeft voor de inplanting in het landschap en dan 
kan een goede en gratis begeleiding vanuit de landbouwdienst toegevoegd worden. Vanuit de 
gemeente mag men daar in de vergunning zeker naar verwijzen. Door jarenlange ervaring weet men 
ook heel goed hoe men landschapsintegratie moet combineren met een goede bedrijfsvoering, zoals 



bijvoorbeeld niet te dicht aanplanten bij gebouwen. Dat is de dienstverlening die we aanbieden voor 
alle gemeenten en landbouwers in Vlaams-Brabant.
M.b.t. Boeren met Klasse zegt Monique Swinnen dat vooral lagere scholen hierop inspelen, omdat dit 
dan heel aantrekkelijk en aanschouwelijk is. Men kan ook veel verschillende lesdoelstellingen halen 
tijdens een bedrijfsbezoek, en men kan het ook spreiden over de verschillende seizoenen. Bij 
secundaire scholen zien we dat het klassieke bezoek aan de boerderij moeilijker is, maar er zijn 
alternatieven zoals ‘Plukvers’, waar men ter plekke kan gaan bij fruitplantages en men extra info krijgt 
over bv. het bepalen van de zuurtegraad. Het zijn verschillende programma’s naast elkaar die 
aanvullend zijn.

Marc Wijnants vraagt of de scholen hun aanvraag dan richten aan de provincie.

Monique Swinnen antwoordt van niet, de dienst maakt voor de scholen een kaart waar alle bedrijven 
op staan (meer dan 100) over verschillende sectoren en gespreid over de provincie, en men maakt 
een afspraak rechtstreeks bij het bedrijf, en dan wordt er een concreet pakket op maat afgesproken.

De voorzitter geeft het woord aan Manu Claes.

Manu Claes merkt op dat Boeren met Klasse een zeer succesvol initiatief is. Hij vraagt of dit een 
samenwerkingsverband is of is zuiver provinciaal, en wat de rol van de provincie daarin is, bv. rond 
het financiële aspect.

Monique Swinnen antwoordt dat de dienst een reglement heeft dat 10 jaar bestaat. Tijdens de 
volgende raadscommissie komt ook de aanpassing van het reglement aan bod, omdat men een 
vergoeding voorziet voor de tijd dat het landbouwbedrijf eraan besteedt maar bv. ook voor het 
educatief materiaal en de verzekering. De dienst geeft ook regelmatig educatieve updates per sector, 
zodat het past binnen de lessen van de school, dit wordt telkens geactualiseerd. De provincie roept in 
het najaar op om voor het volgende jaar een Boerderij met Klasse te zijn, en de boerderij ontvangt dan 
ook een naambordje om aan te geven dat ze deel uitmaken van Boeren met Klasse. Wij faciliteren en 
subsidiëren de doorgegane activiteiten. Per keer dat ze een klas ontvangen, krijgen ze een 
vergoeding. Dit kan ook in een ruimer verband: je kan ook met een vereniging of met je familie op dat 
netwerk terecht met bv. een groepje van 7-8 mensen op bezoek. De provincie organiseert het netwerk 
en financiert de inspanning van de landbouwbedrijven.

Manu Claes merkt op dat er dus geen aparte vzw is.

Monique Swinnen antwoordt van niet, het gaat om dienstverlening zoals de dienst dat ook doet voor 
de inplaning van de landbouwbedrijven in het landschap.

De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs.

Tie Roefs vraagt welke soort scholen betrokken zijn bij ‘Boeren met Klasse’, want dit vertegenwoordigt 
61 %. Gedeputeerde Swinnen zei dat het vooral om lagere scholen maar soms ook om secundaire 
scholen gaat. Ze vraagt welke richtingen uit de secundaire scholen beroep doen op Boeren met 
Klasse maar ook op de andere programma’s, of het ASO, TSO of BSO richtingen zijn. 

Monique Swinnen verwijst naar Ine Vervaeke, die antwoordt dat de dienst hier zicht op heeft, maar dat 
de cijfers niet nu meteen gegeven kunnen worden. Dit wordt toegevoegd aan het verslag van de 
raadscommissie. Het is in elk geval vrij divers.

Tie Roefs vraagt verder wie de groepen zijn van Boeren met Klasse die 40 % uitmaken van het totaal 
aantal bezoekers. Welke profielen zijn dit? Zijn dit families of georganiseerde groepen?

Monique Swinnen verwijst naar Ine Vervaeke, die antwoordt dat de dienst ook hiervan achteraf een 
overzicht zal toevoegen aan het verslag.

Verduidelijking van de dienst Landbouw

De gevraagde cijfers en grafieken werden toegevoegd als bijlage 1 aan dit verslag.



Tie Roefs vraagt verder m.b.t. de Actie bloemenakker of er nog steeds een samenwerking is met de 
dienst Leefmilieu, zoals bv. het tuinenproject van enkele jaren geleden om het vergroten van de 
biodiversiteit in de eigen tuin aan te moedigen.

Monique Swinnen antwoordt dat dit een brede samenwerking is die altijd vlot is verlopen omdat het 
verbindend element de regionale landschappen zijn, die heel wat initiatieven nemen om de 
bloemenzaden te verspreiden, en ook de imkers zelf. Alleen stelt de dienst vast dat veel gemeentes 
dit voorjaar niet tot verdeling van de zaden zijn overgegaan. Ze heeft geen zicht op de acties van de 
regionale landschappen dit voorjaar. Ze heeft de indruk dat het zaad zal blijven liggen, en hopelijk tot 
volgend jaar goed blijft. Door de huidige omstandigheden is er dus wat terugval.

Tie Roefs vraagt verder hoeveel Tournée Provinciale werkelijk heeft gekost in 2019. 

Monique Swinnen antwoordt dat er voor Tour de Crème enkel budget werd besteed aan promotie en 
dit was social media. De prijzenpot is heel beperkt.

Tie Roefs verduidelijkt dat het om Tournée Provinciale gaat, en de uitzending op Plattelands TV. 

Monique Swinnen verwijst naar Ine Vervaeke, die antwoordt dat dit een vaste prijs is. Die verandert 
een beetje van jaar tot jaar maar voor 4 afleveringen gaat het om een budget van 20.000 euro voor 
zowel de opname als de uitzendtijd.

Tie Roefs vraagt m.b.t. de Groene Zorg hoeveel bedrijven betrokken zijn en wat de impact is in termen 
van zorg.

Monique Swinnen antwoordt dat er in de provincie 100 bedrijven betrokken zijn. Het concrete aandeel 
verschilt want er zijn bedrijven die één vaste persoon hebben of andere bedrijven waar verschillende 
mensen komen. Ze zal bij het Steunpunt Groene Zorg opvragen of zij zicht hebben op het aantal 
cliënten, en dit wordt later toegevoegd aan het verslag. De dienst heeft daarvan geen registratie 
aangezien zij dit niet rechtstreeks financieren.

Tie Roefs verduidelijkt dat ze vooral wil weten wat de impact is op de doelgroep. Het is wellicht zinvol, 
maar ze wil weten wat dit met de cliënten doet.

Monique Swinnen antwoordt dat dit heel verschillend is omdat het in Vlaams-Brabant typsich is dat er 
een hoog aantal is uit de bijzondere jeugdzorg of via toeleiding vanuit de CLB’s. Het gaat bv. om 
kinderen die in time-out gaan vanuit de scholen, door de minder grote aanwezigheid van de reguliere 
sector op dat vlak. Het is dus complementair aan wat er zich in de rest van dat landschap aanbiedt. 
Verder zijn er ook veel mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, ook iets meer dan in andere 
provincies.

Tie Roefs merkt op dat ze echt graag wil weten wat dit met de mensen doet.

Monique Swinnen antwoordt dat het effect op de individuele cliënten erg groot is. Het is opvallend dat 
men altijd heel positief is over de persoonlijke voldoening en de groeikansen in de Groene Zorg op 
landbouwbedrijven. Soms lukt het niet, maar bij wie het lukt, heeft dit een zeer ruim effect op de 
eigenwaarde omdat men autonomie krijgt in de dingen die men mag doen. Het brengt ook rust in het 
hoofd omdat men trager meeleeft met wat zich afspeelt. Dit heeft een helend effect. Indien raadslid 
Roefs meer details wil kennen, moet de dienst extra info vragen bij het Steunpunt Groene Zorg.

Verduidelijking van de dienst Landbouw

De dienst Landbouw heeft de gevraagde info opgevraagd bij het Steunpunt, maar nog 
geen antwoord ontvangen. Het antwoord wordt toegevoegd aan het verslag van zodra 
dit mogelijk is.

Tie Roefs antwoordt dat dit haar zou interesseren, ook om een bezoek te brengen aan zo’n bedrijf.



Monique Swinnen antwoordt dat dit niet kan met de gehele commissie, maar eventueel wel gespreid 
in kleinere groepjes. Ze gaat dit bekijken eens we terug buiten mogen.

De voorzitter geeft het woord aan Willy Smout.

Willy Smout heeft twee vragen.
1)  M.b.t. de Korte Keten: hij vraagt hoe het publiek evolueert. Hij zou graag hebben dat de jeugd en 
de scholen meer betrokken worden, vooral in het kader van het leren kennen van seizoensfruit en -
groenten, en gezond en betaalbaar eten. Dit is ook belangrijk i.h.k.v. armoedebestrijding.
2) M.b.t. bodemverontreiniging: hij had graag de evolutie in kaart gezien, vooral betreffende nitraten. 
In eerdere zittingen werd een kaart getoond met rode en zwarte punten. Het is interessant om te 
weten hoe beide in de tijd evolueerden en welke maatregelen er zullen zijn om dit nog te verbeteren. 

Monique Swinnen antwoordt m.b.t. Korte Keten dat een actie voorzien was voor juni, maar gezien de 
huidige situatie zal deze naar de zomer verschuiven. Daarin wordt extra aandacht gegeven aan korte 
keten en jongeren. De dienst had ook nog extra programma’s willen uitwerken naar beleving en 
deelneming toe, maar dit zal gezien de huidige omstandigheden wegvallen, dit is waarschijnlijk voor 
volgend jaar. Maar de aandacht voor kinderen en korte keten zit er zeker mee in.
M.b.t. de kaart antwoordt Monique Swinnen dat de dienst participeert aan de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). Zij maken de overzichtskaarten en wanneer we in de commissie verslag 
geven van de werking van de VLM, zullen we die kaarten mee opnemen voor Vlaams-Brabant. Het 
gaat om zo’n 4-tal kaarten.

De voorzitter geeft het woord aan Linda Van den Eede.

Linda Van den Eede vraagt naar de serres in Pamel. Na het vertrek de scholen zijn daar heel wat 
serres niet meer in gebruik geweest. Ze vraagt hoe deze nu worden benut en door wie.

Monique Swinnen antwoordt dat een aantal leeg staan, maar een aantal en delen van de grond zijn in 
gebruik door een professionele bio-teler. In een stuk van de serres zit de stookplaats.

Ine Vervaeke vult aan dat 90 % in gebruik is door de teler en een kleine organisatie, en een klein 
stukje staat nog leeg omdat er te veel onderhoudskosten zijn.

Linda Van den Eede vraagt of de kantoorruimtes in Pamel voor eigen gebruik is, of worden deze 
verhuurd. Zo ja, zijn er al ruimtes verhuurd en aan wie?

Monique Swinnen antwoordt dat de kantoren nu nog bemeubeld moeten worden, waarna ze in 
gebruik genomen kunnen worden. Een stuk is reeds verhuurd. De opening van het vernieuwde 
domein in Pamel is voorzien op 18 september, indien mogelijk komt er ook een publieksopening het 
weekend erna, omdat er geen Dag van de Aardbei en geen Dag van de Landbouw zijn.

Ine Vervaeke vult aan dat de kantoorruimte voornamelijk ingenomen zal worden door medewerkers 
van het proefcentrum zelf en de ingehuisden zoals Pajottenland+. Er is nog een ruimte die verhuurd 
kan worden maar we wachten tot de verbouwing helemaal afgerond is.

De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin.

Marc Florquin heeft een vraag over het verslag van de vergadering van 17 december 2019. Tijdens 
deze vergadering had hij gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de serres in de 
Wijnpers, en of men die deze legislatuur nog ging bouwen of niet. Een antwoord zou opgenomen 
worden in het verslag, en hij heeft dit doorgenomen. Bij dit antwoord heeft hij nog twee vragen: 
1) Gaat de bouw van de serres deze legislatuur nog door of niet? Het gaat dan over de serres en niet 
over de klaslokalen.
2) Wat is de stand van de zaken van de bouw van de klaslokalen op dit ogenblik?

Gedeputeerde Bart Nevens antwoordt dat het plan is om eerst de klassenbouw te realiseren die 
voorzien werd in de begroting. Wat de serres betreft is er geopteerd om dit via promotiebouw te doen 
in een tweede fase. De bekommernis is om eerst te zorgen voor extra capaciteit voor de leerlingen. 
Momenteel zijn er detailplannen en schetsontwerpen, die zitten nu bij de tekenkamer en die worden 



gefinaliseerd. Er zijn ook een stabiliteitsingenieur en een veiligheidscoördinator aangesteld, zodat hun 
opmerkingen kunnen worden meegenomen vooraleer er een definitieve bouwvergunning wordt 
aangevraagd. Er is ook informeel overleg geweest met brandweer en andere instanties die hun zeg 
daarover moeten doen, zoals de stad Leuven en de dienst stedenbouw.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. Ze sluit het agendapunt af 
en gaat over naar het volgende agendapunt.

3 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 PIVO

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck. 

Jos De Boeck, directeur directie Mens, vermeldt dat er voor directie Mens 3 presentaties aan bod 
zullen komen: de eerste is deze van het PIVO, daarna volgt een toelichting rond Data & Analyse en tot 
slot een presentatie over de Noord-Zuidwerking. Hij licht de evaluatie van de beleidsdoelstellingen van 
het PIVO toe aan de hand van een presentatie, die ter beschikking werd gesteld aan de raadsleden

De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs.

Tie Roefs vraagt waarom er voor Canvas werd gekozen als elektronische leeromgeving, wat de 
motieven hiervoor zijn.

Jos De Boeck antwoordt dat dit een technische vraag is. Hij is niet de projectleider, maar het is zo dat 
Canvas op dit moment de wereldleider is wat de ontwikkeling van elektronische leeromgevingen 
betreft. Er zijn daarnaast nog professionele alternatieven, maar de keuze voor Canvas hangt ook 
samen met het feit dat het project werd toegewezen aan een bedrijf dat een voorkeur heeft om met 
Canvas te werken. Het PIVO heeft uiteraard ook fuctionele eisen gesteld in het bestek waaraan 
voldaan moest worden.

Tie Roefs vraagt of er in Vlaams-Brabant andere actoren zijn die met Canvas werken.

Jos de Boeck antwoordt dat er veel bedrijven zijn die met Canvas werken, vooral voor 
volwassenenonderwijs. Vlerick is een voorbeeld, en de activiteiten van Vlerick en het PIVO zijn best 
vergelijkbaar. De VUB werkt er ook mee, en ook nog een aantal grote bedrijven zoals Umicore.

Tie Roefs merkt op dat Thomas More er ook mee werkt en zij zelf dus ook, maar de KULeuven niet. Er 
zijn voor en tegens. Het is misschien interessant om naar ervaringen te polsen voordat men overgaat 
naar de implemtentie.

Jos De Boeck antwoordt dat dit gebeurd is. Er is een bevraging geweest en het PIVO is op bezoek 
geweest bij Vlerick en de VUB om te gaan kijken hoe alles in mekaar zat. Men is ook bij de andere 
provinciale veiligheidsscholen gaan kijken en uiteindelijk is de keuze voor Canvas uit de bus gekomen. 
Hij vraagt wat de ervaringen zijn met Canvas van raadslid Roefs.

Tie Roefs antwoordt dat ze dit wil delen, maar dat ze vooral geïnteresseerd is in de actoren in Vlaams-
Brabant die met Canvas aan de slag zijn, omdat er soms uitdagingen zijn wat bv. de inwisselbaarheid 
betreft. Als de KULeuven bv. niet in de elektronische leeromgeving van Canvas zit, wordt het 
moeilijker.

Jos De Boeck antwoordt dat hij zal informeren naar welke bedrijven, hogescholen of andere partners 
in Vlaams-Brabant er gebruik van maken, voor zover men daar een zicht op heeft.

Verduidelijking van de dienst PIVO

In de provincie Vlaams-Brabant maken diverse onderwijsinstellingen (gericht op 
volwassenenonderwijs) momenteel gebruik van Canvas als e-leeromgeving voor al hun 
studenten en docenten: Erasmus Hogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 
Vlerick Businness School (met o.a. campus Brussel) en Institute for European Studies. 
Bij uitbreiding maken in de rest van Vlaanderen ook o.a. Thomas More Hogeschool 



Mechelen & Antwerpen, Artevelde Hogeschool Gent, Karel de Grote Hogeschool Gent 
en HoWest Brugge gebruik van dit e-leerplatform.

Tie Roefs vraagt of de commissie ook inzage kan krijgen in de bevraging.

Jos De Boeck vraagt over welke bevraging het gaat. 

Tie Roefs antwoordt dat zonet gezegd werd dat er een bevraging is geweest bij de actoren, op basis 
waarvan men de keuze heeft gemaakt voor dit leerplatform, en ze vraagt of ze dit kan inzien.

Jos De Boeck antwoordt dat dit geen probleem is.

Verduidelijking van de dienst PIVO

In 2017 werd een procesanalyse uitgevoerd door het PIVO en de provinciale dienst 
Informatica, in samenwerking met het extern consultancybureau Möbius. In deze 
analyse werd een ICT-toekomstvisie-en strategie voor het PIVO uitgetekend, en werden 
de implicaties van deze toekomstvisie voor een nieuw softwaresysteem voor het PIVO 
opgesomd. Op die manier werden de belangrijkste IT-behoeften van het PIVO in kaart 
gebracht, wat als basis diende voor de opmaak van een bestek. Een van de onderdelen 
van deze analyse was ook een markttoetsing met als doel het in kaart brengen van het 
landschap aan opleidingsbeheerssystemen (met sterktes en zwaktes), rekening 
houdend met o.a. de uitgetekende toekomstvisie en de daaruit voortvloeiende 
implicaties voor het systeem. Er werden in dat kader ook een aantal demonstraties van 
potentiële softwareoplossingen gegeven, om zo een adequater zicht te krijgen op het 
marktaanbod. Deze markttoetsing had niet tot doel om al een keuze voor een 
welbepaalde oplossing te maken. Op 8 februari 2018 keurde de deputatie het 
eindrapport van Möbius in zijn geheel goed (dossier INF/PROJ/2017 Eindnota PIVO IT 
strategie), wat de basis vormde voor de opmaak van een bestek.

Vervolgens werd (zoals de wetgeving dit voorziet) een aanbestedingsprocedure 
opgestart met het oog op de implementatie van een gebruiksvriendelijk en performant 
IT-systeem waarmee opleidingen in het PIVO georganiseerd kunnen worden volgens de 
geschetste toekomstvisie. In deputatie van 22 november 2018 en de provincieraad van 
18 september 2018 werd de selectieleidraad/het bestek en de gunningsprocedure 
goedgekeurd in functie van de opstart van een overheidsopdracht met als voorwerp 
"Raamovereenkomst voor de implementatie, de licenties, de uitbreidingen en maatwerk 
en het onderhoud van een toepassing voor een cursusbeheersysteem en een 
elektronische leeromgeving voor het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding 
(PIVO) van het provinciebestuur Vlaams-Brabant". De opdracht omvat(te) dus niet enkel 
de aankoop van een elektronische leeromgeving, maar ook een online tool voor 
opleidingsadministratie en een vernieuwde website (= geïntegreerde 3-in-1-oplossing). 
De opdracht werd geplaatst via een mededingingsprocedure met 
onderhandeling(smogelijkheid). De opdracht werd voorafgaand Europees 
bekendgemaakt. In een eerste fase van de procedure werden acht kandidaatstellingen 
ingediend, die allen werden geselecteerd op basis van de in de selectieleidraad 
bepaalde criteria. De selectie van de kandidaten werd goedgekeurd door de deputatie 
op 22 november 2018. In de tweede fase van de procedure hebben vier firma’s beslist 
om een prijsofferte in te dienen. Na het voeren van twee onderhandelingsrondes, met 
o.a. een demo en referentiebezoek, en een finale BAFO-ronde (zgn. Best and final 
offers) werd de opdracht door de deputatie in zitting van 10 juli 2019 gegund aan de 
Nederlandse softwareleverancier Drieam uit Eindhoven. Het gunningsbesluit-en verslag 
worden ook als bijlagen 2 en 3 toegevoegd aan dit verslag.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. Ze sluit het agendapunt af 
en gaat over naar het volgende agendapunt.



4 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 Kansenbeleid (Data & Analyse en Noord-Zuid)

De voorzitter geeft het woord aan Tine De Rijck.

Tine De Rijck, coördinator Data & Analyse, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie, 
die ter beschikking werd gesteld aan de raadsleden. In de notities van de PowerPointpresentatie is 
nog extra info beschikbaar. Ze vermeldt dat Data & Analyse in 2019 nog bij de dienst Kansenbeleid en 
de directie Mens hoorde, nu valt D&A onder de dienst Informatiebeleid en de directie Ondersteuning. 
Dit sluit meer aan bij hun werking, ze hebben een meer centrale plaats in de organisatie gekregen, 
waarbij ze alle inhoudelijke diensten kunnen ondersteunen. De verschuiving naar grondgebonden 
thema’s gaat nu verder. Daarnaast ondersteunen ze vooral lokale besturen.

De voorzitter vraagt of het maatwerk of het ontwerp van bv. enquêtes die door gemeentes worden 
gevraagd, betalend is. 

Tine De Rijck antwoordt dat dit gratis is. Men heeft hiervoor gekozen omdat men merkte dat wanneer 
gemeentes dit aan de provincie vroegen, er meestal geen budget voor was. Vragen naar maatwerk 
komen meestal ook van meer sociale actoren of sociale sectoren bij de lokale besturen. Vragen die 
D&A krijgt, gaan bv. over de evaluatie van buitenschoolse kinderopvang, waar geen zwaar budget 
voor ingeschakeld kan worden. Als er wel een budget beschikbaar is, schakelen lokale besturen 
eerder een private onderneming in. Als het over zeer uitgebreide vragen gaat, zoals een bevraging 
van de gehele bevolking, dan kan D&A de vraag wel ondersteunen, maar sowieso niet het hele proces 
trekken.

Tie Roefs heeft een vraag over de bruikbaarheid van de data door burgers: kan men als burger een 
beroep doen op de diensten van D&A, om bv. een analyse te maken rond mobiliteit in de provincie?

Tine De Rijck antwoordt dat heel veel cijfers die interprovinciaal worden verzameld, terecht komen in 
de databank ‘provincies.incijfers.be’, die vrij toegankelijk is voor iedereen via 
https://provincies.incijfers.be/databank. Men kan ook een vorming volgen om daarmee te leren 
werken. Er komen maar weinig rechtstreekse vragen van burgers binnen bij D&A, tenzij van 
journalisten of studenten. Als de vraag van een student naar cijfers of een analyse nuttig wordt 
bevonden, en het is niet te veel werk, dan biedt D&A daar wel een antwoord op. Het grootste deel van 
het werk gaat echter naar de ondersteuning van interne provinciale diensten, die ook een werking 
hebben naar lokale besturen toe, zoals bv. de dienst Mobiliteit en Leefmilieu. Rechtstreekse 
ondersteuning van lokale besturen maakt ook een deel van de vragen uit. Andere vragen komen 
meestal van samenwerkingsverbanden zoals bv. Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden Lokaal 
Woonbeleid die cijfers nodig hebben voor de opmaak van hun beleidsplan of subsidieaanvraag.

Tie Roefs merkt op dat er in de presentatie naar slimme regio werd verwezen, en ze vraagt of er al 
slimme toepassingen zijn die gebaseerd zijn op het werk van D&A.

Tine De Rijck antwoordt dat ze vindt dat de databank ‘provincies.incijfers.be’ al heel ‘slim’ is. Als men 
over slimme regio spreekt, gaat het dikwijls over realtime data, bv. op basis van locatiegegevens van 
gsm’s. D&A werkt voornamelijk met administratieve, statistische data, maar beide types van data 
zullen elkaar blijven aanvullen. Uit administratieve data kan je ook veel informatie halen, je kan bv. 
een evolutie weergeven over verschillende jaren, en die zal je altijd naast de andere gegevens kunnen 
leggen. D&A is wel betrokken bij de opbouw van slimme regio in de provincie, maar ze staan daarin 
eerder aan de zijlijn als het gaat om grote projecten met realtime data.

Tie Roefs heeft een vraag over een eerder voorstel dat niet werd weerhouden in de provincieraad, 
over het verzamelen van data in het coronatijdperk, meer bepaald de geschiedenis. Ze vraagt of dit 
een rubriek is die voor D&A kan ontsloten worden.

Tine De Rijck antwoordt dat de data die zij verzamelen in ‘provincies.incijfers.be’ steeds tijdsreeksen 
zijn, dus in die zin kan het. Voor de databank zijn er bepaalde criteria, onder andere dat de data elk 
jaar opnieuw beschikbaar moeten zijn, dus geen eenmalige enquêtes. Het hangt ervan af over welke 
data het gaat, men moet afwegen of het past binnen het concept. Er is wel een ‘coronadashboard’ in 
de databank opgenomen, waar D&A samen met de dienst Economie heeft gekeken naar welke 
detailhandeltypes nu geraakt worden door de coronamaatregelen. Per gemeente kan je zien hoeveel 
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detailhandelszaken gesloten of geopend zijn, en dit wordt aangepast naargelang de actualiteit (zie ook 
https://www.ikkooplokaalinvlaamsbrabant.be/provincies-cijfers) 

Tie Roefs zegt dat er nu ook een bevraging gaande is naar solidariteitsacties. Het lijkt haar interessant 
dat de provincie dit ook bijhoudt, ook al kan men dit nadien niet meer aanvullen, het kan wel zinvol zijn 
i.h.k.v. solidariteitsonderzoek.

Tine De Rijck antwoordt dat dit niet past binnen de criteria om opgenomen te worden in het platform 
van ‘provincies.incijfers.be’. Maar dat wil niet zeggen dat dit het enige aanbod is van D&A. Als de 
vraag komt om bepaalde dingen in kaart te brengen, is maatwerk zeker mogelijk. De databank maakt 
het aanbod van de provincie zichtbaar, maar de kerntaak van D&A is lokale besturen, provinciale 
diensten en andere klanten ondersteunen.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. Ze geeft het woord aan 
Lisa Deweirdt.

Lisa Deweirdt, deskundige Noord-Zuidwerking, licht het agendapunt toe aan de hand van een 
presentatie, die ter beschikking werd gesteld aan de raadsleden. Ze vermeldt dat de Noord-
Zuidwerking deel uitmaakte van de dienst Kansenbeleid. Deze dienst is opgeheven en ze zitten nu bij 
de dienst Leefmilieu in het klimaatteam. Het beleid is thematisch dus ook richting klimaat aan het 
gaan.

De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs, en vraagt om de tijdsmarge in het oog te houden, 
aangezien een volgende raadscommissie staat ingepland om 13u.

Tie Roefs heeft een vraag m.b.t. de subsidies: in 2019 heeft men naar het draagvlakelement in 
Vlaams-Brabant gezocht om de subsidies toe te kennen. Ze vraagt in hoeverre de referentie klimaat 
daarin een rol heeft gespeeld.

Lisa Deweirdt antwoordt dat de subsidies voor de Noord-Zuidprojecten werden toegekend binnen het 
bestaande reglement van 2015. Dat reglement hield rekening met de Noord-Zuidlink en de 
draagvlakverbreding. De adviescommissie heeft uiteraard wel rekening gehouden met de impact op 
de duurzaamheid en het klimaat bij de beoordeling van de projecten. Het reglement wordt dit jaar 
herwerkt en de focus zal wel op klimaat liggen. Dit criterium was er al in het bestaande reglement 
maar wordt nu meer uitgelicht. De eerste aanvraagperiode daarvoor is januari 2021.

Tie Roefs vraagt in hoeverre de studie van het HIVA, die 20.000 euro heeft gekost, relevant is 
geweest voor de update naar de klimaatfocus.

Lisa Deweirdt antwoordt dat de studie het startpunt heeft gevormd voor de verkenning en de keuze 
van de 4 klimaat-vlaggenschipprojecten en de partnerorganisaties.

Tie Roefs heeft een vraag m.b.t. de toekenning van de subsidie aan het Panzi-ziekenhuis: dit is een 
gevolg van het vorige project Jenga Maarifa. Ze vraagt hoe het project daar wordt opgevolgd en wat 
het rendement is. Hoe wordt de impact gemeten van wat de provincie erin heeft gestopt, en hoe 
duurzaam zal dit verder lopen?

Lisa Deweirdt antwoordt dat de subsidie, toegekend in 2019, een investeringssubsidie betreft voor de 
zonne-installatie op het Panzi-ziekenhuis in Bukavu (Dr Congo). Ze kijken vooral resultaatsgericht 
naar de CO2-winst. De partner van het project is Artsen Zonder Vakantie, die ook in het project van 
Jenga Maarifa zaten en zeker nog bezig zijn met duurzaamheid en Jenga Maarifa uitbreiden naar 
andere landen. Binnen deze subsidie kijkt men vooral naar de CO2-winst en de winst voor de regio en 
het ziekenhuis wat duurzame energie betreft.

Tie Roefs merkt op dat de provincie wel tussentijds een resultante moet opmaken.

Lisa Deweirdt antwoordt dat de subsidie werd toegekend in november 2019, nu is men ter plaatse 
bezig met de aankoop en het transport van de materialen. Dit neemt enige tijd in beslag, zeker omwille 
van de huidige coronasituatie. De opleidingsmodule en de installatie vinden plaats in augustus 
afhankelijk van hoe het virus zich zal verspreiden. Die evaluatie is dus nog niet voor nu. De uitrol is 
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voorzien voor dit jaar. De evaluatie van de subsidies toegekend voor het afgelopen Jenga Maarifa-
project in 2017 en 2018, werd besproken in de desbetreffende verantwoordingsstukken.

Tie Roefs heeft een vraag m.b.t. de nieuwe projecten: in de eerste drie projecten vraagt ze naar de 
partner in Vlaams-Brabant, die traditioneel met ontwikkelingssamenwerking bezig is maar die ook veel 
kennis kan aanleveren. Voor het project in Benin werd dit duidelijk aangehaald, maar waar zit de 
Vlaams-Brabantse verankering in de andere drie projecten? Welke zijn de partners voor de eerste drie 
projecten en welke sterktes worden er in de weegschaal gelegd?

Lisa Deweirdt antwoordt dat de partner voor het waterproject Protos (Join For Water) is. Zij zijn de 
sterkste partner. Ze hebben een hele sterke werking in Vlaams-Brabant en de provincie heeft in het 
verleden reeds met hen samengewerkt. Voor het project ‘Mee Panyar’ is de partner Carbon Alt Delete. 
Zij zitten ook in Vlaams-Brabant en werken bv. ook samen met de KULeuven. Het is een belangrijk 
thema waar ook veel van de 4de Pijlers in Vlaams-Brabant mee bezig zijn, er is dus zeker 
verankering. De partner van het biogas-project is Dierenartsen Zonder Grenzen. Dit is geen Vlaams-
Brabantse partner, maar het is wel een thematiek waar de provincie mee bezig is en die overgedragen 
kan worden naar de 4de Pijlers in Vlaams-Brabant.

Tie Roefs merkt op dat bij het project Voedsel Voor de Toekomst Colruyt als niet-traditionele speler in 
het Noord-Zuidlandschap mee aan boord was als partner. Ze wil graag weten of deze ambitie mee zal 
worden uitgedragen.

Lisa Deweirdt antwoordt dat men nu nog in de pilootfase zit. Het is de bedoeling dat er meer partners 
aan boord komen, en ook om niet-evidente partners mee te krijgen. De uitrol is nog volop bezig, dus 
het is moeilijk om al te zeggen welke partners er nog gaan bijkomen.

Tie Roefs richt de bekommernis aan gedeputeerde Bart Nevens om toch nog eens te herbekijken of 
de provincie het Afrika Filmfestival niet voor een gedeelte mee aan boord kan tillen. Het is een 
belangrijk project omdat de provincie Vlaams-Brabant mee de geschiedenis ervan heeft geschreven 
maar ook omdat het gaat over de identiteitsversterking van de volkeren in Afrika.

De voorzitter merkt op dat dit geen vraag is maar eerder een bekommernis. Lisa kan hier moeilijk op 
antwoorden, maar de opmerking zal opgenomen worden in het verslag. De voorzitter verwijst naar de 
bevoegde gedeputeerde om eventueel kort te reageren.

Gedeputeerde Bart Nevens bedankt allereerst Lisa en Lies voor het enorme werk dat ze verzetten. Hij 
vermeldt verder dat de vraag van raadslid Roefs niet nieuw is, en voor een stuk ook terecht. De 
provincie stond mee aan de wieg van het AFF. Er gaan al jaren provinciale middelen naar het 
filmfestival. Er is een transitie geweest binnen de provincie waarbij er een uitkanteling is van een 
aantal bevoegdheden waaronder ook cultuur. Het is een atypisch filmfestival en meer dan enkel een 
filmfestival, maar als men de lijn zou doortrekken, is het moeilijk verdedigbaar in functie van de 
bevoegdheden die vandaag zijn toebedeeld aan de provincie om het festival te blijven ondersteunen.
In de samenwerkingsovereenkomst staat ook dat de middelen van de provincie dienden om de 
professionalisering en de financiële draagkracht van het festival te vergroten, met een uitdoofscenario. 
Het bedrag werd de voorbije jaren ook opgetrokken van 40.000 euro naar 65.000 euro om een buffer 
te realiseren. De stad Leuven wil meer middelen besteden aan het AFF dus het festival kan blijven 
voortbestaan, maar het zal helaas niet meer met financiële middelen vanuit de provincie zijn. Het moet 
duidelijk zijn dat de lijn die de provincie wil volgen deze is van duurzaamheid in het Zuiden. Dit blijkt 
ook uit de projecten die zonet werden voorgesteld. Het streefdoel is de reële lotsverbetering van de 
mensen in het Zuiden. In coronatijden moet het investeren in drinkbaar water er ook toe bijdragen dat 
de strijd tegen de pandemie ook in het Zuiden gevoerd kan worden.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen.

5 Rondvraag

De voorzitter bedankt de sprekers voor de voorbereiding van de presentatie en gaat na er of er nog
variapunten zijn. Er zijn bijkomende punten



De voorzitter vermeldt dat de eerstvolgende raadscommissie Regionaal beleid zal doorgaan op
dinsdag 12 mei, en dat de raadsleden de uitnodiging hiervoor zullen ontvangen. De vergadering wordt
afgesloten.

Datum volgende vergadering 12 mei 2020
Einduur van de vergadering 13:00 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


