
Vergadering raadscommissie Regionaal beleid
NOTULEN

Plaats Digitale vergadering (Teams) Datum 12/05/2020
Voorzit(s)ter Lucia Dewolfs Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Bart Nevens, gedeputeerde
Tom Dehaene, gedeputeerde
Ann Schevenels, gedeputeerde
Monique Swinnen, gedeputeerde
Manu Claes, raadslid
Gunther Coppens, raadslid
Françoise Devleeschouwer, raadslid
Lucia Dewolfs, raadslid
Diederik Dunon, raadslid
Marc Florquin, raadslid
Lena Ghysels, raadslid
Hilde Kaspers, raadslid
Noor Mousaid, raadslid
Eddy Poffé, raadslid
Tie Roefs, raadslid
Willy Smout, raadslid
Sarah Sneyers, raadslid
Linda Van den Eede, raadslid
Marc Wynants, raadslid
Khalid Abroudi, administratief medewerker Griffiedienst
Jeroen Ampe, diensthoofd Europa
Jan Boon, diensthoofd Onderwijs
Griet Bottu, diensthoofd Griffiedienst
Els Breunig, bestuurssecretaris Onderwijsflankerend Beleid
Jean-Pierre Crabbé, directeur directie Kenniseconomie
Gudrun Denhaen, diensthoofd Economie
Jonas Dioos, deskundige Administratie en Contractbeheer
Sarah Dooms, deskundige Griffiedienst
Jolien T’Syen, deskundige directie Mens
Ine Vervaeke, diensthoofd Land- en Tuinbouw

Verontschuldigd Ella De Neve, raadslid
Karima Arredouani, deskundige directie Kenniseconomie



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.

De voorzitter start de vergadering en overloopt de agendapunten. Ze gaat na of het verslag van de 
vorige raadscommissie van 5 mei 2020 kan worden goedgekeurd. Met betrekking tot de vraag van 
raadslid Tie Roefs over de Groene Zorg wacht de dienst Landbouw nog op een antwoord van het 
Steunpunt Groene Zorg, dit wordt achteraf toegevoegd aan het verslag. Ze vraagt of degenen die niet 
akkoord zijn, dit kenbaar maken via de chat. 

De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs.

Tie Roefs merkt op dat ze de bijlagen waarover wordt gesproken in het verslag, niet heeft ontvangen. 
Ze vraagt of deze, met name de grafiek over de bezoekersaantallen van Boeren met Klasse (bijlage 
1), nog aan haar kunnen worden bezorgd.

Monique Swinnen, gedeputeerde, geeft aan dat de grafiek bij agendapunt 3 nog aan bod zal komen.

De voorzitter vermeldt dat de secretaris de nodige bijlagen tijdens deze vergadering aan raadslid Tie 
Roefs zal bezorgen.

De voorzitter gaat na of er nog opmerkingen zijn bij het verslag van de raadscommissie van 5 mei 
2020. Er zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd mits raadslid Tie Roefs de 
bijlagen ontvangt.

2 Wijziging provinciaal reglement flankerend onderwijsbeleid

De voorzitter vermeldt dat eerst het agendapunt van de dienst Onderwijs aan bod zal komen, en geeft 
het woord aan Els Breunig.

Els Breunig, bestuurssecretaris Onderwijsflankerend Beleid, licht het agendapunt toe aan de hand van 
een presentatie, die ter beschikking zal worden gesteld aan de raadsleden.

De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin

Marc Florquin merkt op dat het voor een stuk gaat om een vereenvoudiging van het bestaande 
reglement, waar hij akkoord mee is. Af en toe viel het geluid weg, waardoor hij niet alles heeft 
gehoord. Hij heeft een algemene vraag: u spreekt over een aantal wijzigingen binnen het 
onderwijsflankerend beleid deze legislatuur, welke zijn dit?
Hij heeft ook een specifieke vraag: een aantal zaken worden doorverwezen naar andere reglementen 
bijvoorbeeld taal, maar armoede en gezonde voeding verdwijnen ook uit het reglement. Hij vraagt of 
scholen of instellingen via een ander reglement steun kunnen aanvragen, en wat de reden is waarom 
dit uit het reglement verdwijnt.

Els Breunig verwijst naar Jan Boon.

Jan Boon, diensthoofd Onderwijs, antwoordt dat het aspect rond gezondheid en armoede te maken 
heeft met de interne staatshervorming en de uitkanteling van bevoegdheden bij de provincies, zoals 
armoedebestrijding en gezondheid, aangezien het om persoonsgebonden materie gaat. Dit stond nog 
in het vorige reglement want dit was toen nog een bevoegdheid van de provincies. Daarom is dat eruit 
gegaan. Dit kan niet binnen een ander subsidiereglement van de provincie gerecupereerd worden. 

Marc Florquin antwoordt dat hij dit enerzijds begrijpt, maar dat flankerend onderwijsbeleid anderzijds 
zeer ruim kan bekeken kan worden, en zijn inziens kan armoede en gezondheid wel ressorteren onder 



flankerend onderwijsbeleid. Hij vindt dit jammer. Zeggen dat het niets meer te maken heeft met de 
bevoegdheden van de provincie, vindt hij niet de juiste motivering voor het weglaten.

Els Breunig merkt op dat ze in de presentatie ook sprak over het bevorderen van een gekwalificeerde 
uitstroom, en over de voorwaarden om te komen tot leren. Dit kan je ruim interpreteren. Als kinderen 
zich bv. niet kunnen concentreren omdat ze honger hebben en dit is een voorwaarde om te komen tot 
leren, kan een school of instelling hierrond een project doen. Het is aan de mensen die een aanvraag 
indienen om dit ruim te interpreteren. Ze moeten het dan wel duiden, zodat het past onder de thema’s 
die zijn aangegeven.

De voorzitter geeft het woord aan Manu Claes.

Manu Claes zegt dat hij wil aansluiten bij wat raadslid Marc Florquin zei. Hij denkt dat 
armoedebestrijding expliciet in het reglement moet staan, zodat het duidelijk is wanneer mensen 
hierrond willen werken. Het is ook actueel in coronacrisis, er wordt verwacht dat de armoede zal 
stijgen als er geen extra maatregelen genomen worden door de overheden. Men zit nu al aan 15 
procent in Vlaanderen, dit is enorm veel voor een welvaarstaat. Hij wil ervoor pleiten om het thema 
armoedebestrijding te behouden in het reglement.

De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs.

Tie Roefs merkt op dat ze ook wil aansluiten bij wat reeds werd gezegd. Het wegwerken van armoede 
is een voorwaarde om tot een gekwalificeerde uitstroom te komen. Maar de reglementering moet dan 
duidelijk en ondubbelzinnig zijn, het is dan niet aan de indieners om dit te interpreteren. Ze sluit zich 
aan bij wat raadsleden Manu Claes en Marc Florquin hebben gezegd.

Tie Roefs heeft nog een vraag. Er verandert niet veel aan het eerste element van het reglement in 
verband met de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Aan het tweede element i.v.m. de 
gekwalificeerde uitstroom verandert ook niet veel, maar ze vraagt om hier dus explicieter rond te zijn. 
Maar ze vraagt zich af of er een impactmeting is geweest van het vroegere reglement: hoeveel heeft 
het gekost en wat is eruit gekomen? Samenhangend daarmee vraagt ze of de 5000 euro waarover 
sprake is, geënt is op een impactmeting en of dit een beredeneerd cijfer is, zoniet of men zo probeert 
om zoveel mogelijk actoren te belonen. Ze vraagt ook hoe de provincie kijkt naar het verschil tussen 
duaal leren en werkplekleren, en wat het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Vlaams-Brabant 
bedraagt.

De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin, alvorens de dienst Onderwijs antwoordt op de vraag 
van raadslid Tie Roefs.

Marc Florquin heeft een opmerking i.v.m. het punt rond armoedebestrijding. De dienst zegt dat 
wanneer de aanvrager het goed omschrijft, armoede en gezonde voeding alsnog gesubsidieerd 
kunnen worden. Als het kan via een goede omschrijving, waarom laat men dit er dan niet instaan? 
Vooral in deze tijden zouden deze twee thema’s in het reglement moeten blijven staan. Laat aan de 
indieners de mogelijkheid om op basis van deze noden binnen het flankerend onderwijsbeleid om 
subsidiëring aan te vragen.

De voorzitter geeft het woord aan Bart Nevens.

Bart Nevens, gedeputeerde, bedankt Els Breunig voor de toelichting bij het reglement. Hij antwoordt 
dat men een aantal beleidskeuzes heeft gemaakt om het reglement eenvoudiger te maken, met 
minder administratieve rompslomp voor de indieners, en een uitzuivering om de doelgroepen beter af 
te bakenen. Het is geen koerswijziging. Het bevorderen van een gekwalificeerde uitstroom is een vlag 
die een brede lading dekt, zowel het armoedeaspect als het niet de middelen hebben om bv. bepaalde 
gereedschappen aan te kopen om een opleiding te volgen of een busabonnement etc. Al deze zaken 
moeten aanwezig zijn om een gekwalificeerde uitstroom te kunnen hebben. Wanneer men limitatief 
gaat opsommen, sluit men misschien bepaalde zaken uit. Daarom heeft men een brede interpretatie 
genomen. Een ander aspect is om zoveel mogelijk aansluiting te hebben met ondernemingen in onze 
regio en het onderwijs. 
Men heeft het niet meer specifiek over armoede omdat dit niet meer de bevoegdheid is van de 
provincies. Op Vlaams niveau zijn er wel de middelen en de mogelijkheid om rond armoedebestrijding 



te werken, zowel voor onderwijs als daarbuiten, heel breed en met meer middelen. De provincie is 
beperkt in middelen, en men heeft de keuze gemaakt om maar één keer de mogelijkheid te geven om 
een financiële injectie te geven aan nieuwe initiatieven zonder te vervallen in een recurrent 
subsidiebeleid waar men elk jaar opnieuw dezelfde subsidie geeft voor hetzelfde project. Nieuwe 
initiatieven van creatieve leerkrachten en mensen die hierrond werken, worden soms gefnuikt omdat 
ze niet in aanmerking komen en geen financiële middelen vinden. Dit is wel de bedoeling en 
betrachting van dit subsidiebeleid.

De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin.

Marc Florquin wil reageren op de gedeputeerde. Hij begrijpt dat het voor een stuk een 
vereenvoudiging is, waarvoor dank want het is makkelijker om een aanvraag in te dienen. Hij heeft 
een kleine bedenking. De gedeputeerde zegt dat men in het reglement i.v.m. de gekwalificeerde 
uitstroom niet limitatief gaat opsommen, maar het thema armoede en gezondheid is niet limitatief en 
zou beschouwd moeten worden als een zeer ruime verwoording. Hij blijft ervoor pleiten om in het 
reglement specifiek te laten voorzien dat de aanvragers of de onderwijsinstellingen duidelijk zien dat 
wanneer er projecten zouden zijn rond armoede en gezondheid, dat ze alsnog de subsidie kunnen 
aanvragen. Zeggen dat een project gesubsidieerd kan worden als het goed omschreven wordt, is 
dubbelzinnig. Als het toch in aanmerking komt, waarom zou men het dan niet vermelden? Hij denkt 
dat Vlaanderen niet zover zal gaan om het reglement te schorsen omdat het een persoonsgebonden 
materie is, omdat het woord ‘armoede’ erin staat.

De voorzitter geeft het woord aan Françoise Devleeschouwer.

Françoise Devleeschouwer vermeldt dat ze zich aansluit bij de opmerkingen van raadsleden Manu 
Claes, Tie Roefs en Marc Florquin. Een vereenvoudiging zou gemakkelijker zijn. Een directe link met 
de SDG (Sustainable Development Goal) is volgens haar misschien een oplossing. De provincie heeft 
de SDG’s toch gesteund, en daar kan men armoedebestrijding, gezonde voeding en onderwijs voor 
iedereen ook in terugvinden. Misschien is een link naar de SDG’s een goeie oplossing.

De voorzitter heeft het woord aan Manu Claes.

Manu Claes wenst te benadrukken dat armoedebestrijding toch een belangrijk thema is, en het kan 
ook opengetrokken worden naar de SDG’s. Met betrekking tot het argument dat de 
persoonsgebonden materies naar Vlaanderen zijn gegaan, merkt hij op dat onderwijsflankerend beleid 
kan heel ruim kan zijn, en hij pleit ervoor om armoedebestrijding toch expliciet in het reglement op te 
nemen.
 
De voorzitter geeft het woord aan Els Breunig, om te antwoorden op de vraag van raadslid Tie Roefs.

Els Breunig antwoordt dat men de cijfers van het vorige reglement heeft. Van september 2014, 
wanneer het reglement is ingegaan, tot nu zijn er een 100-tal aanvragen ingediend. Iets meer dan de 
helft, 56, is goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 180.230,00 euro. Er is een gemiddelde aanvraag 
van 3218,00 euro. Scholen vragen minder aan en gaan eerder naar 2500,00 euro, dit was ook de 
bedoeling. Organisaties en bedrijven die zich richten naar verschillende scholen vroegen een hoger 
bedrag aan. De gemiddelde vraagprijs voor projecten was dus 3218,00 euro. De dienst heeft dit nu 
opgetrokken naar de hoogste grens en heeft voor 5000,00 euro gekozen. Het is dus geënt op de 
ervaringen die men had.
Wat het werkplekleren betreft, vraagt ze aan raadslid Tie Roefs om de vraag kort te herhalen. 

Tie Roefs herhaalt de vraag. Ze wil de visie kennen van de provincie op duaal leren enerzijds en 
werkplekleren anderzijds, en hoe deze twee zaken worden ingevuld.

Els Breunig antwoordt dat de vraag met het reglement niet zoveel te maken heeft. Het maakt binnen 
het reglement niet uit of men inzet of duaal leren of werkplekleren. Werkplekleren heeft de bedoeling 
om vaardigheden die op school zijn aangeleerd, uit te testen in de praktijk. Bij duaal leren worden de 
vaardigheden in de praktijk aangeleerd. Ze verwijst verder naar Jan Boon.

Jan Boon antwoordt dat er veel vormen van werkplekleren zijn. De dienst Onderwijs beschouwt duaal 
leren als een vorm van werkplekleren. Vanuit de provincie is men door een aantal partners gevraagd 



om een platform rond duaal leren op te richten, en de dienst is daarop ingegaan. Vanuit het 
onderwijsflankerend beleid heeft de dienst een ruim zicht op wat er zich aan het ontwikkelen is rond 
duaal leren in secundaire scholen in onze provincie. De dienst neemt mee de regie op bij alle scholen 
in Vlaams-Brabant die duaal leren ingericht hebben en nog aan het inrichten zijn, omdat het een 
systeem is dat vanuit Vlaanderen meer en meer geïmplementeerd zal worden. Men brengt de scholen 
samen. In bv. een stad als Aarschot zijn er 2 secundaire scholen die duaal leren willen organiseren. 
De dienst probeert de scholen dan samen te brengen en te bekijken op welke manier ze kunnen 
samenwerken. Het is immers niet evident om werkplekken te vinden. De dienst neemt daarin een 
bemiddelende en coördinerende rol op, binnen de context dat duaal leren een vorm van werkplekleren 
is. Als er binnen de projectsubsidie scholen en bedrijven zijn die elkaar vinden, kan het aansluiten bij 
het reglement wat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt betreft.

Tie Roefs antwoordt dat het voor haar duidelijk is dat de provincie focust op duaal leren als een vorm 
van werkplekleren. Ze is het er niet helemaal mee eens dat werkplekleren het uittesten is van kennis 
die men op school heeft opgedaan. Het is complexer dan dat, er zijn ondertussen ook opleidingen 
waarbij men vertrekt vanuit de leerling op de werkplek. Ze stelt vast dat de provincie focust op duaal 
leren.
 
Jan Boon zegt dat het onderwijsflankerend beleid ruimer is dan enkel dit reglement. Als er binnen het 
reglement samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en scholen die een project indienen, die andere 
vormen van werkplekleren zijn dan enkel het duaal leren, gaan de dienst dit zeker meenemen. Hij 
vermeldt verder dat wanneer de dienst op hiaten stoot in de aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt, ze vanuit het onderwijsflankerend beleid hierop proberen in te spelen. Als er in het 
verleden bv. vergelijkbare projecten in dezelfde richting gaan, worden deze mensen uitgenodigd om in 
overleg te treden en de hiaten samen op te vullen. Maar werkplekleren in ruimere zin kan ook.

Tie Roefs heeft nog een vraag i.v.m. de impact. Ze vraagt wat het rendement is geweest voor de 
organisaties en de scholen en of er metingen zijn gebeurd, of nog niet echt en het gebleven is bij het 
inventariseren van het geld dat aan de scholen en organisaties werd gegeven.

Els Breunig antwoordt dat er geen echte kwantitatieve meting is gebeurd, maar de dienst volgt de 
projecten wel op. Er zijn 3 mensen op de cel flankerend onderwijsbeleid en zij bezoeken de projecten 
of bellen op en vragen hoe het gaat. Er is ook het SLIM. Magazine dat binnenkort uitkomt, en daarin 
staat een artikel over de projecten die via het subsidiereglement zijn goedgekeurd. Nu gaat dit over 
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Als er studiedagen zijn rond een 
bepaald thema wordt gekeken wie er subsidies daarrond heeft gekregen en worden zij opgebeld om 
te informeren naar hun ervaring. Er is geen kwantitatieve meting, maar de projecten worden wel nog 
intensief opgevolgd.

Tie Roefs vraagt of het mogelijk is om een paar voorbeelden toe te voegen aan het verslag rond 
armoede en gezondheid die de provincie mee gefinancierd heeft in het verleden.

Els Breunig antwoordt dat dit mogelijk is, dit wordt toegevoegd aan het verslag.

Verduidelijking van de dienst Onderwijs

De gevraagde voorbeelden werden toegevoegd als bijlage 1 aan dit verslag.

Tie Roefs vraagt naar het percentage van vroegtijdige schoolverlaters in de provincie Vlaams-Brabant. 
Dit ligt traditioneel hoog in Vlaanderen, en ze is benieuwd naar het cijfer in Vlaams-Brabant.

Els Breunig antwoordt dat de dienst dit kan opzoeken via Dataloep van het departement Onderwijs, dit 
wordt toegevoegd aan het verslag. Op vraag van lokale besturen maakt de dienst ook gemeentefoto’s, 
en daarin komt dat cijfer ook aan bod. Lokale besturen die dus graag cijfers rond onderwijs kennen, 
kunnen steeds beroep doen op onze dienst. Vlaams-Brabant scoort beter dan de rest van Vlaanderen, 
maar er zijn grote verschillen binnen de provincie. Wanneer de provincie hoger scoort dan de rest van 
Vlaanderen, is dit dankzij een aantal hogere scores, maar er zitten ook aantal lage scores tussen. De 
verschillen in Vlaams-Brabant tussen gemeentes of lokale besturen zijn hoger dan in andere 
provincies.



Verduidelijking van de dienst Onderwijs

De gevraagde cijfers werden toegevoegd als bijlage 2 aan dit verslag.

Tie Roefs vraagt zich af in welke mate de coronacrisis ervoor gaat zorgen dat het percentage van 
schoolverlating van 12% stijgt of niet? Ze vraagt of het mogelijk is om aanwijzingen daarrond ook mee 
te geven in het verslag.

De voorzitter geeft aan dat dit een toekomstgerichte opmerking is. Het is een suggestie om dit bij te 
houden, maar het schooljaar is nog niet ten einde dus deze gegevens kan men nog niet geven.

De voorzitter geeft het woord aan Willy Smout.

Willy Smout merkt op dat het een goede zaak is dat de opsplitsing tussen 2500 en 5000 euro wordt 
weggelaten. Men mag geen middelen versnipperen, men moet een serieuze som toewijzen om goed 
te kunnen werken. Het doel is een gekwalificeerde uitstroom, dit is de beste garantie naar een 
toekomst tegen armoede, en wanneer het om armoede gaat, mag men geen middelen versnipperen.
Hij vermeldt dat hij gisteren een noodkreet ontving van CVO VOLT Campus Tienen. Via een 
telefoontje van de TAC (technisch adviseur-coördinator) van het P.I.S.O. werd hen verboden om de 
gebouwen te betreden voor september 2020 omdat zij een risicogroep zijn. Hij kan dit ook als een 
schriftelijke vraag indienen maar hij wil kort op de bal spelen. Deze mensen hebben een zeer 
dringende nood aan technische middelen, en zij moeten over toegang beschikken. Deze leerlingen 
vormen een grote kern van het tweedekansonderwijs en integratie in het Tiense. Hij wil dat men zo 
snel mogelijk tegemoetkomt aan hun vraag.

De voorzitter geeft het woord aan Bart Nevens.

Bart Nevens antwoordt dat de vraag weinig omhanden heeft met het betrokken reglement en dat men 
serieus afwijkt. De provincie was verplicht om een risicoanalyse op te stellen om scholen terug open te 
stellen met een aantal beperkingen, en deze laat vandaag niet toe om volwassenenonderwijs in onze 
gebouwen te organiseren. Als de preventiedienst hier anders over oordeelt, kan men dit herbekijken, 
momenteel is dat niet aan de orde. Deze mensen hebben geen eigen schoolgebouw en zijn 
afhankelijk van derden om hun volwassenenonderwijs te organiseren. Vandaag kan dit niet door 
Corona en de maatregelen die men oplegt i.v.m. het terug openstellen van scholen. Hij kan raadslid 
Willy Smout volgen in zijn opmerkingen over de gekwalificeerde uitstroom. Men wil minder 
poedersuikersubsidiëring, en proberen om voldoende middelen ter beschikking te stellen om een 
aantal initiatieven voldoende financieel te ondersteunen, zeker in de opstart en beginfase.

Willy Smout vraagt om dit schriftelijk en meer beargumenteerd als antwoord te bezorgen aan de 
betrokkenen. De preventieadviseur beweert dat er enkel een telefoontje is geweest ondankt het feit 
dat zij 90.000,00 euro huur betalen per jaar. Hij vraagt hoe men daarmee zal omgaan.

Bart Nevens antwoordt dat zij in onderling contact zijn met de directie van de school en met de 
preventieadviseur die de risicoanalyse heeft opgesteld. Zij hebben al die informatie gekregen waarom 
het vandaag niet mogelijk is. Misschien komen er nieuwe regels die soepeler zullen zijn, en dan moet 
men dit herbekijken. Zij betalen enkel als ze lokalen afnemen. Zij betalen voor het al dan niet 
gebruiken van de lokalen, dat is een heel schappelijke regeling. Het is merkwaardig dat men daar 
spelletjes probeert rond te spelen, want er is altijd een open geest en dialoog waarbinnen we met 
elkaar omgaan. De provincie is ook afhankelijk van wat men hogerop oplegt.

Willy Smout antwoordt dat het ganse volwassenenonderwijs geblokkeerd is door Corona, hij zal dit zo 
overmaken, ze zijn niet persoonlijk geviseerd.

De voorzitter wijst op een foutje in de bijlage van het agendapunt op pagina 2, regel 5. Er staat 
‘wijziging’ en er zou ‘wijzigen’ moeten staan. 

De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin.



Marc Florquin vraagt of zijn vraag i.v.m. de aanpassing van het reglement wat armoede en 
gezondheid betreft, weerhouden zal worden. Wordt dit bekeken met de deputatie?

De voorzitter antwoordt dat de opmerkingen van iedereen worden meegenomen in het verslag, en 
vraagt aan gedeputeerde Bart Nevens hoe dit verder loopt.

Bart Nevens antwoordt dat hij nota neemt van de opmerking en het verslag afwacht om te bekijken of 
het reglement aangepast moet worden. De bedoeling was om het reglement te bespreken in de 
commissie en te horen of er opmerkingen waren. We moeten bekijken of we de opmerkingen al dan 
niet weerhouden.

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

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

3 Aanpassing subsidiereglement ‘Boeren met Klasse’:

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Monique Swinnen.

Monique Swinnen, gedeputeerde, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie, die ter 
beschikking zal worden gesteld aan de raadsleden.

Tie Roefs merkt op dat ze de grafiek niet terugvindt in het verslag, ze onthoudt zich bij de goedkeuring 
van het verslag.

De voorzitter vraagt aan de secretaris om de bijlagen te bezorgen.

De secretaris vermeldt dat ze de bijlagen zonet per mail heeft bezorgd aan raadslid Tie Roefs, de 
bijlagen zijn ook gepubliceerd op het extranet voor de raadscommissieleden.

Tie Roefs vermeldt dat ze dit zal nakijken (later in de commissie maakt raadslid Tie Roefs via de 
chatfunctie in Teams duidelijk dat ze de betrokken bijlages heeft ontvangen).

De voorzitter bedankt de gedeputeerde voor de toelichting en vraagt aan Ine Vervaeke of zij nog iets 
wenst toe te voegen.

Ine Vervaeke antwoordt van niet.

De voorzitter geeft het woord aan Noor Mousaid.

Noor Mousaid vraagt waaraan een project moet voldoen om een subsidie te krijgen, hoe de dienst dit 
evalueert.

Monique Swinnen antwoordt dat het geen projectsubsidies zijn, maar reële bezoeken die afgelegd 
worden en waarvan de context vastligt. Er is wel bepaald voor de schoolniveaus welke inhoudelijke 
aspecten zeker gerealiseerd moeten worden en er is ondersteuning en vorming, maar de bedrijven die 
deelnemen, moeten het pakket aanbieden. Vooraf, wanneer ze zich aanmelden in november, wordt er 
bekeken of ze in orde zijn en in staat zijn op om een veilige en educatieve manier de groepen te 
kunnen ontvangen. Het zijn geen aparte projecten, het is een breed educatief project dat jaar na jaar 
terugkomt en waar individuele bedrijven zich op kunnen intekenen. Ze moeten wel aan de 
voorwaarden voldoen.

Noor Mousaid vraagt waar deze voorwaarden te vinden zijn. Ze heeft gekeken in de aanvraag van het 
subsidiereglement, maar daar staat het niet in. Ze vraagt waar de bedrijven de info kunnen 
terugvinden.



Monique Swinnen antwoordt dat zij daarvoor contact opnemen met een medewerker van de dienst 
Landbouw. Men gaat daarbij het warm water niet opnieuw uitvinden. Voor bv. een bedrijf in de 
fruitteelt, zijn er bepaalde educatieve pakketten uitgewerkt, maar er is altijd een persoonlijk gesprek en 
contact met bedrijven die een aanvraag doen of die in de loop van het jaar vragen hebben.

Ine Vervaeke vult aan dat ze daarvoor terecht kunnen bij Henk Daenen van de dienst Landbouw.

Noor Mousaid vraagt dat het dus geen standaard lijst met voorwaarden is die wordt afgevinkt, maar 
dat er op maat per bedrijf wordt geëvalueerd of het volstaat of niet, en of er eventueel ook begeleiding 
mogelijk is om te kijken wat er nog meer moet gebeuren om te kunnen deelnemen.

Monique Swinnen bevestigt dat dit zo is.

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

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

4 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 Europa

De voorzitter geeft het woord aan Jeroen Ampe.

Jeroen Ampe, diensthoofd Europa, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie, die ter 
beschikking werd gesteld aan de raadsleden.

De voorzitter gaat na of er vragen zijn, en geeft het woord aan Tie Roefs.

Tie Roefs heeft een vraag rond het project ‘Slimme Regio’. Ze vraagt in welke mate de idee van 
‘samen digitaal’, waarmee het verhaal toch gedeeltelijk gestart is in Vlaams-Brabant, meegenomen is, 
met name de idee van de inclusie. Men kan wel een idee geven over het hanteren van data in de 
dagdagelijkse realiteit, maar men weet tegelijkertijd ook dat er een grote kloof gaat tussen de ‘haves’ 
en de ‘have nots’.

Jeroen Ampe antwoordt dat we er als provincie voor willen zorgen dat het een inclusief verhaal is en 
dat we iedereen meenemen, dat het een verhaal van ‘samen digitaal’ wordt. Dit is ook op het 
management team door collega’s benadrukt, en het is iets waar we voldoende aandacht voor hebben. 
Het blijft uiteraard een uitdaging. Omdat de provincie zelf en ook een heel aantal gemeentebesturen 
betrokken zijn, gaan we sowieso trachten om bredere lagen van de bevolking te benaderen. Er is 
tijdens de roadshow bv. een project ter sprake gekomen dat binnen de subsidiëring van Smart Cities 
zit en over informatieborden gaat. Daarbij wordt bewust gemikt op mensen die niet de digitale 
middelen hebben, en die men probeert te bereiken via zuilen in het straatbeeld of op de gemeente. 
Slimme Regio moet men vooral ook situeren in het delen van data en informatie, en het is een beleid 
dat elke burger ten goede komt. Stel dat er via een slim verkeersmonitoringproject 
verkeersslachtoffers vermeden kunnen worden, gaat er geen onderscheid zijn tussen burgers. 
Hetzelfde bij bv. wateroverlast, hier worden actief projecten rond samengesteld. Er trachten heel 
algemeen inspanningen geleverd te worden door de diensten.

Tie Roefs vraagt of er dus geen programma is binnen Slimme Regio dat expliciet gericht is naar de 
doelgroep van de ‘have nots’. 

Tom Dehaene antwoordt van niet. Het is meer gericht op lokale besturen en het onderbouwen van 
beleidsopties.

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



5 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 Economie

De voorzitter merkt op dat er slechts een twintigtal minuten overblijven voor de presentatie van de 
evaluatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst Economie. Ze vraagt aan de aanwezige 
raadsleden en aan Gudrun Denhaen wat men best doet met dit resterende agendapunt. Een 
presentatie volgen via Teams is intensief, en het zou ook jammer zijn dat de voorstelling op een drafje 
moet gebeuren. Er moet ook nog voldoende kans zijn om vragen te stellen. Ze vraagt of het eventueel 
een goed idee is om het agendapunt te verschuiven naar de eerstvolgende raadscommissie. De 
volgende raadscommissie Regionaal beleid staat gepland op 9 juni.

De aanwezige raadsleden geven via de chatfunctie in Teams te kennen dat zij hiermee akkoord gaan. 
Ook Gudrun Denhaen, diensthoofd Economie, gaat akkoord.

Tie Roefs vraagt of het agendapunt van de dienst Economie vroeger dan 9 juni aan bod kan komen.

De voorzitter antwoordt dat ze zal bekijken of dit mogelijk is, voorlopig verplaatst ze het agendapunt 
naar de vergadering van 9 juni. Indien het vroeger zal doorgaan, zullen de raadsleden op de hoogte 
gebracht worden.

6 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog variapunten zijn. Er zijn geen bijkomende punten, de raadscommissie
wordt afgesloten.

Datum volgende vergadering 9 juni 2020
Einduur van de vergadering 14:45 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


