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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de raadscommissie van 12 mei 2020

De voorzitter opent de vergadering en gaat na of er nog vragen zijn bij het verslag van de vorige 
raadscommissie. Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

De voorzitter geeft het woord aan Linda Van den Eede.

Linda Van den Eede vermeldt dat ze geen opmerkingen heeft bij het verslag, maar ze wil meedelen 
dat er deze morgen in de bureauvergadering is beslist dat de provincieraad van 23 juni fysiek zal 
doorgaan. Op die manier zijn de raadscommissieleden al op de hoogte. Dit alles onder voorbehoud 
dat de situatie blijft zoals ze nu is.

De voorzitter bedankt raadslid Linda Van den Eede en merkt op dat ze ervan uitgaat dat dit nog zal 
vermeld worden bij de betreffende uitnodiging.

Linda Van den Eede bevestigt dit, maar merkt op dat ze dit nu reeds zegt omdat het belangrijk is om 
te weten dat de provincieraad waarschijnlijk fysiek zal doorgaan en men zich dus zal moeten 
verplaatsen en tijd zal moeten vrijhouden.

De voorzitter bevestigt dit en geeft het woord aan Gudrun Denhaen.

2 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 Economie

Gudrun Denhaen, diensthoofd Economie, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie 
die ter beschikking werd gesteld van de raadsleden.

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

Tie Roefs zegt dat ze graag meer informatie wil over de vorming rond duurzaam en circulair 
ondernemen onder actieplan 1. Ten tweede heeft ze een vraag rond de samenwerking met China. 
Tenslotte zou ze graag weten hoever het staat met de uitrol van de energieneutrale initiatieven op de 
Vlaamse Staak.

Gudrun Denhaen antwoordt met betrekking tot het project ‘Heb jij een plan(eet) B?’ dat ze dit niet tot in 
detail kan brengen, want dit project is gericht naar de ondernemers toe. De provincie vindt dit een 
interessant thema, het is collega Roel Casteels die zich hiermee bezighoudt. Ze kan wel aan het 
verslag laten toevoegen wat de acties zijn, ze kent deze niet allemaal uit het hoofd. Ze kan 
samenvatten wat de thema’s waren, en dit laten toevoegen aan het verslag.

Tie Roefs gaat akkoord.

De voorzitter vermeldt dat deze info zal worden toegevoegd aan het verslag.

Verduidelijking van de dienst Economie

Meer info over het project ‘Heb jij een plan(eet) B?’:

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel wil met dit project inzetten op één van de 
speerpuntclusters binnen het economische beleid van de provincie Vlaams-Brabant: 
“schone technologie” en tevens inspelen op de ambitie van de provincie om een 
duurzame, welvarende regio te zijn.

Het project bevat 3 actiedomeinen: 



• Sensibilisering & inspiratie: ondernemers die nog niet in aanraking zijn gekomen met 
duurzaam ondernemen willen we op een laagdrempelige manier in contact brengen met 
duidelijke en inspirerende voorbeelden. 5 voorbeeldbedrijven verspreid over Vlaams-
Brabant openen hun deuren.

• Opleiding, begeleiding en advies: individuele begeleiding van ondernemers die stappen 
willen zetten in het circulair ondernemen via inspiratiesessies, workshops, ... 3-tal 
infosessies met zeer praktijkgerichte rond duurzame thema's.

• Netwerk en community: Via het UNIZO netwerk komen ondernemers in contact met 
experten en collega – ondernemers. Als ondernemer kan je leren uit hun ervaringen, 
horen met welke problematieken ze te maken kregen en hoe deze werden opgelost. 
Voor de individuele ondernemer is het netwerk een bron van kennis en inspiratie. 
Concreet gaat het om een lerend netwerk circulaire economie (4-5 bijeenkomsten) met 
15 deelnemers.

De aanvraag werd toegevoegd als bijlage 1 aan dit verslag.

Met het uitbreken van de coronacrisis is de opstart van dit project uitgesteld.

Tie Roefs vraagt wat de samenwerking met China betreft naar de dia die getoond werd met de 
oplijsting van de partners waarmee de provincie samenwerkt, en met de sectoren waarin Imec, Life-
on-Chip en regeneratieve geneeskunde worden vernoemd. Ze heeft al een paar keer gevraagd om 
daarvan de opvolging te kunnen doen in de loop van de volgende jaren. Ze wil graag meer info over 
met welke partners de provincie samenwerkt, en welke Vlaams-Brabantse bedrijven concreet 
samenwerkingen hebben lopen in en rond Chengdu. Als men dit bij het verslag heeft, kan men de 
volgende keer als er een verslaggeving is, de voortgang zien en mee volgen. Ze vraagt om dit toe te 
voegen aan verslag, om zo een hanteerbare tool te hebben.

Gudrun Denhaen antwoordt dat de provincie bezig is met een doorstartanalyse op het EFRO-project 
Cleantech waar een 60-tal bedrijven kennis hebben kunnen geven van de wensen en de noden, en 
waar concrete opvolging is. Ze gaat dit zeker kunnen aanleveren want er is enorm veel respons 
gekomen vanuit de bedrijven. Er is een slotevenement van het Cleantech-project in september waar 
de resultaten kenbaar zullen worden gemaakt, maar ze zal al een overzicht vragen met naam en 
toenaam van welke bedrijven allemaal deelnemen, met daarin de soort bedrijven en welke activiteiten 
ze uitvoeren.

Tie Roefs merkt op dat gezegd wordt dat er waanzinnig veel opportuniteiten zijn.

Gudrun Denhaen antwoordt dat dit voor Cleantech het geval is. China loopt 20-30 jaar achter. Hier 
probeert men vervuiling te vermijden, in China zit men ‘end-of-the-pipeline’ want zij hebben vervuild en 
moet saneren. Daar is dus heel veel werk omdat zij nog maar de eerste stappen zetten.

Tie Roefs vraagt om de oefening niet alleen voor Cleantech te maken maar ook voor Health. Ze vraagt 
wat regeneratieve geneeskunde inhoudt, en of de KULeuven ook betrokken is bij regeneratieve 
geneeskunde en op welke manier. Ze vraagt om de nulmeting te geven, om te kijken hoe dit project in 
2021 ten opzichte van 2020 is geëvolueerd.

Gudrun Denhaen antwoordt dat ze dit zal doen.

Verduidelijking van de dienst Economie

De gevraagde informatie werd toegevoegd als bijlage 2 aan dit verslag.

Tie Roefs vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de Vlaamse Staak.

Gudrun Denhaen antwoordt dat dit terrein nog niet is uitgebouwd, het is een subsidie aan de POM, dit 
wordt getrokken door Erwin Lammens. Ze zal de gedetailleerde uitrol van zonnepanelen, warmte-



energie vanuit de grond, en het gebeuren rond het wettelijke aspect doorgeven. Het is een 
gecompliceerd project.

Verduidelijking van de dienst Economie

Het Esco-bedrijf Wattson is – in samenspraak met de publieke partners Opwijk, 
Haviland en POM – nauw in overleg met alle kopers van bedrijfspercelen (11 van de 15). 
De bouwplannen werden gescreend en telkens wordt een aangepaste warmtepomp 
voorzien die door Wattson zal gemonitord worden. Hiervoor sluiten de bedrijven 
specifieke contracten af met het Esco-bedrijf. Voorlopig zal dit nog individueel per 
bedrijf zijn in afwachting van het Rolecs-project. Dit laatste heeft wat vertraging 
opgelopen omwille van discussies met de netbeheerders (wat uiteraard te verwachten 
was). Normaliter zou dit moeten kunnen landen eind 2020 of begin 2021 (dit wordt 
gecheckt en nog nagestuurd naar mevr. Roefs).
Overigens ook de bedrijvenzone Haasrode werd ingeschakeld in het Rolecs-project om 
een mogelijke uitrol van een warmtenet te bekijken.

Mevr. Roefs mag steeds collega Jana Van Rompaey contacteren hieromtrent.

Tie Roefs heeft nog 1 opmerking m.b.t. circulair ondernemen. In het verslag hoorde ze wat de 
sectoren zijn in het kader van Smart Hub Vlaams-Brabant. Ze vraagt of circulair werken een 
speerpuntsector is of kan worden.

Gudrun Denhaen antwoordt dat dit meer dan ooit zo is. Dit situeert zich dan meer in 2020, maar de 
provincie heeft bij WSE-Vlaanderen een project ingediend en gekregen voor een persoon die volledig 
werkt rond innovatie in sociale economie, en zij werkt volledig op circulair ondernemen. De provincie 
probeert de cellen van de dienst economie meer te laten samenwerken. Pierre Fache, die werkt rond 
Cleantech, werkt nauw samen met Jo Helsen, die circulair ondernemen in de sociale economie 
samenbrengt. Dit is één van de speerpuntsectoren, waar men alle slimme technologie in Vlaams-
Brabant wil inzetten. Een voorbeeld zijn sensoren die op voorhand kunnen zien waar welke 
afvalstromen liggen voordat de afhaaldiensten langskomen. Zo kan men op voorhand sorteren en de 
stromen die hergebruikt worden gaat inzetten. Een voorbeeld wat circulair ondernemen betreft is het 
PIP-project van 2020. Studenten maken verpakkingsmateriaal uit stof vanuit oude kleren die bij SPIT 
worden binnengebracht. Circulair ondernemen is het topic of the day in 2020.

De voorzitter vermeldt dat de ontbrekende informatie nog zal worden toegevoegd aan het verslag.

Tie Roefs merkt op dat ze graag een raadscommissie zou wijden aan het circulaire denken en werken. 
Het zijn belangrijke onderwerpen, in relatie tot de sociale economie maar ook tot de economie in het 
algemeen. Het lijkt haar de moeite om dit na de zomer als onderwerp te maken, en een specialist uit 
te nodigen die een toelichting kan geven rond wat circulair ondernemen kan betekenen in Vlaams-
Brabant.

De voorzitter antwoordt dat ze met de diensten zal bespreken wanneer dit het best kan geagendeerd 
worden, dit zal ten vroegste voor het najaar zijn.

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

3 Aankoop site Bomaco, Asse

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck en Johan Guillemyn.

Jos De Boeck, directeur directie Mens, vermeldt dat hij eerst meer uitleg zal geven over de reden van 
de aankoop van de Bomaco-site. Johan Guillemyn, diensthoofd Juridische Dienst, zal vervolgens 
dieper ingaan op het aankoopdossier zelf. Beiden lichten het agendapunt toe aan de hand van een 
presentatie die ter beschikking zal worden gesteld van de raadsleden.



De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Willy Smout.

Willy Smout bedankt Jos De Boeck en Johan Guillemyn voor de toelichting en zegt dat het om een 
nuttige aankoop gaat. Hij heeft wel een aantal bedenkingen.
Met betrekking tot de bodem merkt hij op dat er vele jaren een activiteit was in verband met 
houtverwerking. Hij vraagt of er al een bodemonderzoek is gebeurd, en of er een kans is dat er nog 
saneringswerken zullen moeten gebeuren. Hij vraagt of men er ook een zicht op heeft hoe de 
eventuele historische vervuiling verhaald kan worden op de vorige eigenaar.
Zijn tweede vraag gaat over de bestemming. Wanneer Groep Heylen alles ineens wil verkopen, 
hebben ze geen pogingen gedaan om de bestemming te wijzigen. Als hij in de documenten kijkt naar 
de waardebepaling van de gebouwen, dan is 80% gerelateerd aan de constructiewaarde van de 
gebouwen. 20% vertegenwoordigt de grond. De constructiewaarde van een gebouw is mooi als men 
dat nodig heeft en kan gebruiken. Loten 1 en 2 heeft de provincie niet nodig, en hij vraagt of de 
provincie dan niet in de financiële problemen zal komen. De provincie zoekt iemand die de gebouwen 
100% kan benutten zoals ze zijn, maar gaat men dat vinden? Als er zo iemand was, was die er nu al 
naartoe getrokken.
Zijn derde vraag gaat over het verhuren. Men wil een poging doen tot tijdelijke verhuur. Als de 
bestemming op dit ogenblik nog altijd houtverwerkende activiteit is, dan is men beperkt als provincie 
om alleen in die sector te zoeken, en is de kans dat men iemand gaat vinden is klein. Hij vraagt hoe 
men daartegenover staat.

Jos De Boeck verwijst met betrekking tot de bodemverontreiniging naar Johan Guillemyn.

Johan Guillemyn antwoordt dat wanneer er een akte wordt opgesteld – en men is bezig met het 
opmaken van de compromis – dat de bodem en de bodemgesteldheid en de eventuele risico’s op 
bodemverontreiniging worden opgenomen in de akte. Het is zo dat notaris die door de provincie is 
aangesteld, bezig is met het opmaken van de compromis in samenspraak met de notaris van de 
verkoper. Die heeft al gesignaleerd dat gezien de vroegere activiteit sowieso een oriënterend 
bodemonderzoek moet gebeuren. Stel dat dit een aantal aanwijzingen van risico’s geeft, zal er een 
beschrijvend bodemonderzoek en misschien wel een sanering gebeuren. Dit is een mogelijkheid, 
maar de provincie gaat ervoor zorgen dat dit geregeld is voor de akte verleden kan worden.

Willy Smout zegt dat dit een indekking is, maar als er een sanering nodig is, is dit een gigantische 
vertraging in de beschikbaarheid. Dan nog zal men de kosten nog moeten verhalen en zal het met 
een serieuze borgstelling moeten gebeuren. Hij vraagt of het niet eerder aangewezen is om er een 
opschortende voorwaarde van te maken, dat er geen sanering nodig of dat deze zeer gelimiteerd is, 
als opschortende voorwaarde tot aankoop.

Johan Guillemyn antwoordt dat dit een mogelijkheid is, hij kan alleen maar zeggen dat de notaris van 
de provincie gelijkaardige opmerkingen aan deze van Willy Smout heeft gemaakt, men moet nog 
bekijken met de verkoper hoe men dit het best oplost. Maar het is zo dat het een risico bestaat dat dit 
een kleine vertraging zal opleveren bij de definitieve aankoop. Op zich denkt hij dat dit niet echt een 
probleem is omdat het een aankoop is die de provincie sowieso doet op langere termijn. Als er een 
half jaar vertraging op zit omwille van de bodemproblematiek lijkt hem dat geen groot probleem te zijn.

Willy Smout merkt op dat er ook nog de twee loten zijn die de provincie verkocht moet zien te krijgen.

Jos De Boeck antwoordt dat er vandaag blanco bodemattesten van OVAM bestaan en dat er geen 
aanwijzing is dat er verontreiniging bestaat.

Tom Dehaene, gedeputeerde, merkt op dat dit klopt. De activiteiten die er waren, zijn houtopslag en 
houtdrogen, en dat de risico’s beperkt zijn. De attesten die er vandaag zijn, wijzen op een laag risico 
op vervuiling, maar de provincie gaat de nodige onderzoeken doen om dit uit te sluiten, en zelfs op te 
nemen dat als later zou blijken dat er toch vervuiling is, de provincie dan een deel kan verhalen.

Willy Smout vraagt of er ooit een activiteit is geweest i.v.m. de behandeling van hout tegen rotting. Dat 
zou een serieuze bron van verontreiniging kunnen zijn.



Jos De Boeck antwoordt van niet, zover men weet. Bomaco kocht hout aan van over de ganse wereld, 
stockeerde en verdeelde naar groothandels. Ze waren ook bezig met het verwerken van fineerhout.

Johan Guillemyn vult aan dat het enige echte risico eventueel een mazouttank is die onder de grond 
zit, en dit is beperkt. In samenspraak me de notaris gaat de provincie er wel voor zorgen dat dit 
volledig ingedekt is.

Jos De Boeck antwoordt m.b.t. de vraag van Willy Smout over de bestemming van de loodsen op 
loten 1 en 2 dat de loten 1 en 2 niet de loten zijn die de provincie zelf wil gebruiken. Dit zijn de meest 
recente loodsen, het zijn grote open loodsen met hele grote overspanningen, die multifunctioneel 
gebruikt kunnen worden. Hij vermoedt dat dit net iets meer mogelijkheden geeft dan sterk 
gecompartimenteerde gebouwen. Ze zijn ook relatief vlot bereikbaar. Hij gaat ervan uit dat de 
provincie dit zal kunnen vermarkten. Het kan dat de prijzen die de provincie gehanteerd heeft vóór de 
coronaperiode en toen gangbaar waren in de regio, misschien niet meer gerealiseerd kunnen worden, 
maar dit is koffiedik kijken en hangt af van de relance van de economie.

Willy Smout vraagt i.v.m. de mogelijke tijdelijke verhuur dat dit toch zeer beperkt is. Het zou dan 
moeten verhuurd worden aan een bedrijf dat ook aan houtbehandeling doet, en die kans is dan weer 
zeer klein. Of zijn er toch andere mogelijkheden?

Jos De Boeck antwoordt dat dit juridisch en stedenbouwkundig bekeken zal moeten worden. Hij is 
daar geen specialist in en kan daar geen uitspraken over doen.

Willy Smout vraagt of dit toch eens bekeken kan worden.

Jos De Boeck antwoordt van wel.

Tom Dehaene antwoordt dat dit vandaag ook al verhuurd is, en dat men in de eerste plaats kan 
spreken met de huidige huurders en kan nagaan of zij geïnteresseerd zijn om de huur verder te 
zetten.

Tie Roefs heeft enkele vragen.
M.b.t. de investering van 20 miljoen euro vraagt ze waar de middelen vandaan komen. Ze vraagt 
verder of er overleg is geweest met het lokale bestuur en of zij al op de hoogte zijn van deze plannen. 
Tot slot vraagt ze dat indien de herbestemmingsplannen niet lukken, hoe de provincie deze 
investering dan zal motiveren en wat eventueel het plan B is dat de deputatie in hoofde heeft.

Tom Dehaene antwoordt m.b.t. de middelen dat deze opgenomen zijn in de meerjarenplanning (MJP)
en deze is sluitend met een autofinancieringsmarge die in orde is. Dat is dus voorzien. In de MJP is 
ook voorzien dat de loten 1 en 2 deze legislatuur terug verkocht worden. Ze gaan pas verkocht 
worden als men de herbestemming heeft gerealiseerd, zodat het voor de koper duidelijk is wat er kan. 
Dat zal zeker geen negatief effect hebben op de verkoopprijs. De cijfers die er nu zijn, zijn op basis 
van de huidige bestemmingen van de gronden.
M.b.t. het overleg vermeldt hij dat het lokale bestuur ervan op de hoogte is dat dit aan de 
provincieraad wordt voorgelegd. Zij hebben geen inspraak in welke invulling de provincie geeft, dat is 
aan de provincie om over te oordelen. Maar zij juichen toe dat de provincie verder in de site wil 
investeren, en door de aankoop ook mogelijkheden heeft om een aantal zaken verder uit te breiden of 
te herlokaliseren op de site.
M.b.t. de herbestemming antwoordt hij dat Tie Roefs weet dat er in de vorige legislatuur een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) is opgestart voor een veel ruimere zone voor industrie die doorgaat tot het 
industrieterrein in Zellik. Dat is afgevoerd, en toen werd duidelijk dat er vraag is om in die regio 
terreinen te voorzien voor bedrijvigheid. Die terreinen zijn zeer goed gelegen. De terreinen zijn 
beperkter dan wat er in de vorige legislatuur naar voren is geschoven. Die bedrijven zullen intussen 
waarschijnlijk andere opportuniteiten bekijken. Er is dus wel degelijk grote interesse in deze terreinen 
en gebouwen. Hij denkt echt dat de provincie erin zal slagen om deze te verkopen. Maar de provincie 
wil de tijd van de opmaak van de RUP’s ook gebruiken om te kijken of er andere opportuniteiten zijn, 
waarbij de provincie bv. met de federale politie de afspraak kan maken i.v.m. een deel van de 
terreinen die de provincie niet gebruikt (in loten 1 en 2):  men kan bekijken of de federale politie deze 
wil aanschaffen want zij moeten vertrekken uit Kampenhout, en dan zou dit een opportuniteit kunnen 
zijn. Het zou een perfecte aanvulling kunnen zijn op de keuze van de provincie om zich te 



specialiseren in rijopleidingen. Dit zijn nog embryonale gedachten. Eens de provincieraad de 
goedkeuring geeft voor de aankoop, wordt een masterplan opgemaakt en gesprekken aangeknoopt 
met geïnteresseerden voor loten 1 en 2, en een uitvoeringsplan opgemaakt zodat de provincie kan 
overgaan tot de verkoop van loten 1 en 2 als er geen andere geïnteresseerden zijn.

De voorzitter geeft het woord aan Linda Van den Eede.

Linda Van den Eede merkt op dat er maar 1 beslissend artikel is en vraagt of men niet moet 
toevoegen dat de provincie aankoopt voor de maximale prijs van 19.745.000 euro. Ze vraagt om 
veiligheidshalve te vermelden dat dit steeds de maximale prijs is. Principieel kan de provincie er niet 
meer onder gaan wanneer men exact 19.745.000 euro vermeldt, dan moet het voor die prijs zijn. Dan 
kan men er ook niet over gaan.

Jos De Boeck verwijst naar Johan Guillemyn.

Johan Guillemyn antwoordt dat Linda Van den Eede gelijk heeft, maar dat de provincie nu eenmaal de 
afspraak heeft met Groep Heylen dat de provincie het aankoopt voor de prijs die op papier staat.

De voorzitter vraagt of men dan niet ‘maximaal’ kan vermelden. Dit wil niet zeggen dat men onder die 
prijs moet gaan, dan is het mogelijks minder maar zeker niet meer.

Johan Guillemyn antwoordt dat hij geen probleem ziet in de huidige verwoording en dit in andere 
aankoopdossiers ook zo wordt toegepast.

Jos De Boeck en Tom Dehaene antwoorden dat er niets op tegen is om dit zo te laten vermelden.

Linda Van den Eede zegt dat ze de voorgeschiedenis niet kent en hoe ver men zit met het dossier, 
maar veiligheidshalve lijkt het haar niet slecht om dit zo te doen. Misschien kan men de prijs nog laten 
zakken.

Jos De Boeck antwoordt dat de provincie een mondeling akkoord heeft met Groep Heylen en dat de 
oorspronkelijke vraagprijs 21 miljoen euro bedroeg.

Linda Van den Eede zegt dat ze dit gelezen heeft in het dossier, en dat er goed is onderhandeld.

De voorzitter vraagt of ze de tekst die de commissie zal voorleggen aan de provincieraad kan laten 
aanpassen met het woord ‘maximaal’ in het besluit.

Johan Guillemyn antwoordt dat men dit kan doen en dat de commissie dit kan beslissen, maar de 
juridische dienst heeft het voorstel opgemaakt zoals de dienst elk ander voorstel voor de aankoop en 
verkoop van onroerende goederen opmaakt, behalve bij een openbare verkoop, waar de dienst een 
instel- en dus minimumprijs zet. Bij alle andere dossiers heeft men altijd het juiste bedrag opgenomen. 

De voorzitter vraagt aan Johan Guillemyn of hij denkt dat er met het bedrag niets meer zal gebeuren.

Johan Guillemyn antwoordt van niet. Stel dat de provincie er nog een bedrag afkrijgt, kan men 
eventueel terugkomen naar de provincieraad, maar hij denkt dat het bedrag tussen de partijen 
afgeklopt is.

De voorzitter vermeldt dat Johan Guillemyn van oordeel is dat het woord ‘maximaal’ niet nodig is. Ze 
stelt de vraag aan de raadsleden om het dossier aldus zo voor te leggen aan te provincieraad op 23 
juni.

Linda Van den Eede merkt op dat ze het er dan zeker zou bijschrijven. Als er dan nog iets van de prijs 
afgaat, moet men niet meer terugkomen naar de provincieraad en kan men verder.

Tom Dehaene antwoordt dat Johan Guillemyn een jurist is en dus voorzichtig. Hij stelt voor dat de 
raadscommissie principieel akkoord gaat om ‘maximaal’ toe te voegen. Indien dit toch problematisch 
zou zijn, zal hij toelichten aan de provincieraad waarom men het niet toevoegt.



De voorzitter bedankt gedeputeerde Tom Dehaene.

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

Advies: het voorstel wordt met aanpassing voorgelegd aan de provincieraad - amendement 
ingediend namens de raadscommissie

4 Presentatie realisatie doelstellingen 2019 Onderwijs

De voorzitter geeft het woord aan Jan Boon.

Jan Boon, diensthoofd Onderwijs, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie die ter 
beschikking werd gesteld van de raadsleden.

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens, gedeputeerde, bedankt Jan Boon voor de presentatie. Deze is zeer compleet en hij heeft 
hier niets aan toe te voegen. Alle facetten van zowel het flankerend onderwijsbeleid als de 
ondersteuning aan de eigen provinciale scholen is goed in beeld gebracht. De bedoeling is om de 
provincieraadsleden te informeren waarmee de dienst bezig is en welke lijnen ze uitzetten naar de 
toekomst toe. Duurzaamheid en alles wat daarrond hangt, is ook een rode draad doorheen wat de 
provincie met onderwijs en haar eigen scholen wil doen. Hij kan alleen maar de dienst bedanken voor 
de medewerking en de steun hieromtrent.

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

5 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Linda Van den Eede vraagt of de raadscommissie Regionaal beleid van 30 juni geannuleerd is.

De voorzitter antwoordt dat deze in principe niet geagendeerd was, aangezien de dringendste
agendapunten aan bod zijn gekomen. Op 30 juni zou het niet zinnig geweest zijn om een
raadscommissie te laten doorgaan omdat er daarna in juni geen provincieraad meer volgt. De
raadsleden zullen zeker tijdig op de hoogte worden gesteld van de eerstvolgende raadscommissie.

Linda Van den Eede vraagt of de vergadering van de POM wel doorgaat.

De voorzitter antwoordt van wel. Ze heeft nog geen tegenbericht ontvangen, deze gaat door zoals
gepland en daar zal men tijdig de uitnodiging voor ontvangen.

Willy Smout vraagt of deze Raad van Bestuur van de POM virtueel doorgaat, want anders had men
deze beter nu al laten doorgaan.

De voorzitter antwoordt dat de financiële commissie nog niet zo lang de geleden de financiële
voorstelling heeft gehad, dus vandaag was te kort op de bal geweest. Ze weet nog niet of de
vergadering virtueel doorgaat of niet. Zoals raadsvoorzitter Linda Van den Eede zei, gaat de
provincieraad van 23 juni fysiek door, en weet ze niet welke vrijheid aan de voorzitter van een
commissie gegeven wordt om al dan niet digitaal te vergaderen of dat men ook de richtlijnen van de
provincie moet volgen. Ze kan daar nog niet op antwoorden.

Willy Smout merkt op dat de raadscommissies in juni nog virtueel doorgaan.

De voorzitter antwoordt dat het de Raad van Bestuur is die uitnodigt en niet de raadscommissie. Ze



vraagt of Gunther Coppens hier misschien meer over weet.

Gunther Coppens is niet meer aanwezig.

Ann Schevenels vermeldt dat er nog niets is bepaald, in principe is dit via Teams maar onder
voorbehoud. Men moet nog bekijken met de voorzitter en de directeur van de POM hoe men het best
kan vergaderen. Er is momenteel nog niets beslist.

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

Datum volgende vergadering Nog vast te leggen
Einduur van de vergadering 16:50 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


