
Vergadering raadscommissie Regionaal beleid
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 08/09/2020
Voorzit(s)ter Lucia Dewolfs Aanvangsuur 15:00 uur

Aanwezig Bart Nevens, gedeputeerde
Manu Claes, raadslid
Ella De Neve, raadslid
Françoise Devleeschouwer, raadslid
Lucia Dewolfs, raadslid
Diederik Dunon, raadslid
Lena Ghysels, raadslid
Marc Florquin, raadslid
Hilde Kaspers, raadslid
Noor Mousaid, raadslid
Eddy Poffé, raadslid
Tie Roefs, raadslid
Willy Smout, raadslid
Linda Van den Eede, raadslid
Marc Wijnants, raadslid
Geertrui Windels, raadslid
Jan Boon, diensthoofd Onderwijs
Jos De Boeck, directeur directie Mens
Jolien T’Syen, deskundige directie Mens
Frank Thevissen, fractiemedewerker N-VA
Dirk Vanhelmont, bestuurssecretaris dienst Gebouwen

Verontschuldigd Tom Dehaene, gedeputeerde
Karima Arredouani, deskundige directie Kenniseconomie

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter opent de vergadering en overloopt de verontschuldigden en de raadsleden die via 
Teams deelnemen aan de raadscommissie. Ze 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 Tie Roefs.

Tie Roefs merkt op dat ze graag zou hebben dat er bij de volgende raadscommissies koffie wordt 
voorzien.



De voorzitter beaamt dit. Ze vraagt of de voorzitter van de provincieraad dit kan meenemen naar de 
volgende bureauvergadering.

Linda Van den Eede antwoordt dat ze dit zal meenemen. 

Willy Smout vermeldt dat het verslag van de vorige raadscommissie een degelijk verslag is. 

2 Aanleg nutsleidingen klassenbouw De Wijnpers

De voorzitter geeft het woord aan Dirk Vanhelmont.

Dirk Vanhelmont, bestuurssecretaris dienst Gebouwen, geeft een toelichting bij het dossier.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Gedeputeerde Bart Nevens merkt op dat het nieuwe gebouw niet met gas zal worden verwarmd, maar 
via een warmtepomp. De nutsleidingen zijn er in functie van de ganse campus, maar het is niet de 
bedoeling dat gas wordt gebruikt als fossiele brandstof om het nieuwe gebouw te verwarmen.

Dirk Vanhelmont vult aan dat men de nutsleidingen ook voorziet omwille van didactische redenen. In 
de klassenbouw zijn er ook gaslabo’s aanwezig.

Willy Smout vraagt of men nog op schema zit. Dit was immers kritisch.

Dirk Vanhelmont geeft het woord aan Bart Nevens.

Bart Nevens antwoordt dat de offertes momenteel aan het binnenkomen zijn. Wat het eerder 
goedgekeurde dossier op de provincieraad met betrekking tot de bouw betreft, is de bouwvergunning 
lopende. Er zijn voorafgaand gesprekken met de stad Leuven gevoerd. De provincie verwacht dat 
eens de procedure doorlopen is en het dossier ontvankelijk wordt verklaard, het openbaar onderzoek 
dan kan starten. De opening van de offertes moet nog gebeuren, maar de dienst Gebouwen is ermee 
bezig. Binnenkort zal de provincie nieuws krijgen over de stand van zaken, maar men zit op schema.

Dirk Vanhelmont vult aan dat er hieromtrent goed nieuws is, vandaag heeft de dienst het gele 
aanplakformulier m.b.t. de vergunning binnengekregen, deze zal uitgehangen worden.

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

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

3 Opvolgingsrapportering 2020 dienst Onderwijs (Jan Boon)

De voorzitter geeft het woord aan Jan Boon.

Jan Boon, diensthoofd Onderwijs, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die ter 
beschikking werd gesteld van de raadscommissieleden.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Noor Mousaid.

Noor Mousaid verwijst naar de indicator en vraagt of er al KPI’s werden gedefinieerd m.b.t. de 
samenwerkingsverbanden.



Jan Boon antwoordt dat deze momenteel nog niet concreet gedefinieerd zijn. Elke actie wordt 
tussentijds geëvalueerd, en ook op het einde wordt dit geëvalueerd, zo ook de context van de 
zomerscholen. KPI’s heeft de dienst nog niet, maar een evaluatie zit inherent ingebakken. 

Noor Mousaid vraagt of de dienst ook kijkt naar de samenwerking met bv. sportclubs om de indicator 
verder uit te bouwen.

Jan Boon antwoordt dat dit de bedoeling is, dit was bv. ook zo bij de zomerscholen. De insteek is om 
te kijken naar diverse buitenschoolse initiatieven, zoals sport, cultuur enz. Die zijn ook belangrijk en 
kunnen taliger worden en meer gericht naar ondernemerschap, STEM en ICT. Het gebeurt op een 
speelse manier in de context van vrije tijd maar wel met linken naar onderwijs.

Tie Roefs vraagt op welke termijn de dienst de zomerscholen evalueert. 

Jan Boon antwoordt dat dit gebeurt voor eind september.
 
Tie Roefs vraagt op welk niveau de zomerscholen doorgingen, en welke de doelgroepen waren.

Jan Boon antwoordt dat het gaat om een mix van basis en secundaire scholen. Er waren gesloten 
zomerscholen die voor hun eigen leerlingen het initiatief namen, en er waren er ook die voor alle 
leerlingen open stonden.

Tie Roefs vraagt naar de spreiding van de scholen.

Jan Boon antwoordt dat hij dit niet uit het hoofd kent, maar dit staat online, er staat een lijst van 
zomerscholen per gemeente, o.a. in Leuven, Diest, Vilvoorde, Londerzeel en Dilbeek. Een link zal 
worden toegevoegd aan het verslag.

Verduidelijking van de dienst Onderwijs

Via onderstaande links kan meer informatie geraadpleegd worden m.b.t. de vragen van 
raadslid Tie Roefs.

Taalpraktijkexpert:
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/traject-expert-taalpraktijk

Zomerscholen Vlaams-Brabant:
https://schitterendaandestart.be/

Tie Roefs om hoeveel leerlingen het in totaal gaat.

Jan Boon antwoordt dat hij dit niet weet, dit zal deel uitmaken van de evaluatie op het einde van 
september en zal dan beschikbaar zijn.

Tie Roefs vraagt op basis waarvan men de evaluatie zal maken. Er is 1 indicator, gebeurt de evaluatie 
op basis van deze ene indicator of op basis van de doelstellingen die vermeld worden?

Jan Boon antwoordt dat de evaluatie gebeurt op het niveau van de algemene doelstelling. Maar in de 
overeenkomst met Schoolmakers staat duidelijk vermeld wat ze moeten halen.

Tie Roefs vraagt of de raadsleden hierover dan een toelichting kunnen krijgen op de raadscommissie. 
Ze zou hier graag meer feedback over krijgen.

De voorzitter antwoordt dat dit eventueel mogelijk is in overleg met de dienst Onderwijs en in te 
passen op een latere raadscommissie, indien de commissie dit een interessant verhaal vindt.

Willy Smout heeft een vraag over de zomerscholen. Hij herinnert zich een korte discussie met de 
gedeputeerde over het vak wiskunde. Nu zijn er 16 zomerscholen die intensief op Nederlands 

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/traject-expert-taalpraktijk
https://schitterendaandestart.be/


inzetten, maar hij heeft bedenkingen over de haalbaarheid van de bijscholing voor wiskunde in de 
zomer. Hij vraagt of dit succes heeft gehad.

Jan Boon antwoordt dat wiskunde en Nederlands de twee belangrijkste vakken waren die tijdens de 
meeste zomerscholen aan bod zijn gekomen. Fysica en algemene vorming zaten er ook bij, maar de 
hoofdmoot betrof Nederlands en wiskunde.

Willy Smout zegt dat dit zeer positief is.

Bart Nevens merkt op dat één van de voorwaarden die Vlaanderen stelde was om op deze twee 
thema’s in te zetten, omdat de achterstand voor deze vakken het meest precair was.

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

4 Opvolgingsrapportering 2020 PIVO (Jos De Boeck)

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck.

Jos De Boeck, directeur directie Mens, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die ter 
beschikking werd gesteld van de raadscommissieleden.

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

Tie Roefs vraagt tegen wanneer de aanvraag voor de nieuwe omgevingsvergunning klaar moet zijn.

Jos De Boeck antwoordt dat dit tegen 2022 of 2023 is, hij weet dit niet uit het hoofd. De provincie heeft 
tijd genoeg en is hier op tijd mee gestart.

Tie Roefs vraagt om de juiste datum toe te voegen aan verslag, en ook om toe te voegen wie dit zal 
doen.

Jos De Boeck antwoordt dat dit zal gebeuren via een raamcontract dat door de dienst IDPB werd 
afgesloten, de opdrachthouder zal nog toegevoegd worden aan het verslag.

Verduidelijking van de dienst PIVO

De opdrachthouder voor de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag is AECOM 
Belgium bvba. De nieuwe aanvraag moet klaar zijn tegen 2023.

Tie Roefs vraagt of dit hetzelfde studiebureau zal zijn als voor de opmaak van het masterplan van de 
Bomaco-site.

Jos De Boeck antwoordt van niet. Deze prioritaire actie betreft de opmaak van studies en plannen die 
nuttig/nodig zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van de Pivo- en/of Bomaco-site. Wat daar 
allemaal voor nodig zal zijn, is vandaag nog niet duidelijk. De nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag 
voor de Pivo-site en de opmaak van het masterplan voor de Bomaco-site staan los van elkaar.

De voorzitter merkt op dat er in Tienen, meer bepaald in Goetsenhoven, recent een schietstand werd 
geopend voor de opleidingen van politie. Ze vraagt in welke mate dat concurrentieel is aan de 
schietstand in Asse. Gaat Asse bv. meer mogelijkheden bieden dan Tienen?

Jos De Boeck antwoordt dat er op voorhand overleg is geweest tussen de betrokkenen. In het 
arrondissement Leuven is er een degelijk samenwerkingsverband tussen de verschillende 
politiezones. Aan de andere kant is er de vraag van Halle-Vilvoorde, daar is Zaventem een 
schietstand aan het bouwen. In Asse is het PIVO aan het bouwen en dat zal vooral gericht zijn op de 
eigen behoeften die een bezettingsgraad van ca. 60% zullen genereren. De rest zal vermoedelijk
naar aanpalende zones zoals AMOW gaan. Dan is er nog Zennevallei, die ook een eigen schietstand 
gaan ontwikkelen. Deze 4 partijen zijn complementair. De capaciteit van Goetsenhoven is groter dan 



die van de anderen, maar de faciliteiten zullen gelijkaardig zijn. Er is overleg voorzien zodat dit op 
elkaar kan worden afgestemd. In elk geval zullen de 4 schietstand bezet zijn, aangezien ze nodig zijn 
voor de basisopleidingen van het PIVO en de opleidingen voor de zones zelf, maar er is ook interesse 
vanuit de federale politie, en er zijn bv. ook vragen vanuit private organisaties zoals G4S.

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

5 Rondvraag

De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs.

Tie Roefs vraagt wie er deelneemt aan de raadscommissie via Teams.

De voorzitter geeft door dat het gaat om Willy Smout, Ella De Neve, Marc Wijnants en Marc Florquin.

De voorzitter vraagt aan de voorzitter van de provincieraad om op de bureauvergadering te vragen 
aan wie het raadslid moet melden dat hij/zij via Teams wenst te vergaderen, en wat een mogelijke 
reden kan zijn om via Teams te vergaderen en niet fysiek aanwezig te zijn. Nu is dit niet overzichtelijk. 

Linda Van den Eede antwoordt dat ze dit ook zal meenemen. 

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Tie Roefs vraagt naar het openstellen van Office 365 voor de raadsleden. Dit is gebeurd voor Teams 
en de mailadressen, maar Office heeft ook nog andere onderdelen, waaronder OneNote waardoor mn 
bv. samen kan werken aan een agenda). Dit is enkel mogelijk wanneer alle accounts dezelfde 
software sharen. Ze vraagt of deze software ook ter beschikking gesteld kan worden aan de 
raadsleden. We leven in een digitale tijd en dit zal het ambt vergemakkelijken.

De voorzitter dankt Tie Roefs voor de suggestie, maar zegt dat dit een algemene suggestie is en niet 
specifiek van toepassing op deze raadscommissie.

Linda Van den Eede merkt op dat de Groen-fractie dit volgende week kan aankaarten in de 
bureauvergadering. Dit kan daar besproken worden. Er kan zelfs nu al voor gemaild worden.

Tie Roefs antwoordt dat ze dit hier vraagt omdat ICT ook onder de raadscommissie Regionaal beleid 
valt. Maar ze zal dit op papier zetten en aan de voorzitter van de provincieraad bezorgen.

Willy Smout heeft een technische vraag voor de mensen die de raadscommissie via Teams volgen. Hij 
vraagt of het mogelijk is om bij toekomstige raadscommissies ook de presentaties in beeld te kunnen 
zien. Vandaag was dat niet mogelijk en niet nodig, maar er kunnen er andere zijn in de toekomst.

De voorzitter zegt dat dit klopt, maar dit was op voorhand zo aangekondigd, en de presentaties 
werden ook op voorhand ter beschikking gesteld aan de raadscommissieleden.

De voorzitter vermeldt dat de volgende raadscommissie Regionaal beleid zal doorgaan op dinsdag 15 
september om 15u in de raadzaal. Het verslag van de raadscommissie van vandaag zal samen met 
het verslag van de raadscommissie van 15 september worden bezorgd. Ze gaat na of er nog vragen 
zijn. Er zijn geen verdere vragen, de vergadering wordt afgesloten.

Datum volgende vergadering 15 september om 15u
Einduur van de vergadering 15:40 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


