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Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en gaat na of er verontschuldigden zijn. Koen
Moeyersons liet zich op voorhand verontschuldigen.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie (van 18 mei
2021). Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
Tie Roefs merkt op dat er in het verslag van de raadscommissie Regionaal beleid van 4 mei, bij het
agendapunt van de dienst Onderwijs rond de rapportering over 2020, een deel van de gevraagde
informatie ontbreekt (m.b.t. de eindtermen). Dit wordt nagevraagd bij de dienst Onderwijs en de
gevraagde info wordt bezorgd.
Verduidelijking van de dienst Onderwijs
De gevraagde info bij het verslag van de raadscommissie Regionaal beleid van 4 mei
werd opgevraagd en wordt bezorgd van zodra deze beschikbaar is.
2

Ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw

De voorzitter geeft het woord aan Ann Schevenels.
Gedeputeerde Ann Schevenels leidt het agendapunt kort in. De subsidiëring van de werking van
ERSV Vlaams-Brabant vzw werd stopgezet vanuit Vlaanderen. De provincie heeft vorig jaar de
nodige maatregelen genomen, hier zal Gudrun Denhaen verder op ingaan. De provincie is niet bij de
pakken blijven zitten en heeft de beslissing genomen om 2 bestuurssecretarissen aan te werven, die
reeds volop ingezet worden voor het versterkt streekbeleid. In feite gaat het om een verderzetting van
de taakstelling – weliswaar niet voor de volle 100% – van het ERSV, zowel voor het
burgemeestersoverleg van Oost-Brabant als voor het Toekomstforum in Halle-Vilvoorde. Dit wil
zeggen dat het ERSV geen reden meer heeft van bestaan en ontbonden dient te worden. Vandaar de
Buitengewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op 23 juni, om zo tot de ontbinding over te
gaan. Ann Schevenels geeft het woord aan Gudrun Denhaen.
Gudrun Denhaen, diensthoofd Economie, licht het agendapunt toe. Ze zegt dat het verhaal niet eindigt
en dat de inhoud blijft. Een medewerker van het ERSV die verantwoordelijk was voor het
Toekomstforum Halle-Vilvoorde doet dit verder vanuit de provincie als bestuurssecretaris streekbeleid.
Maikel van de Winckel, die een proefproject deed voor 8 gemeenten van Zuid-Oost-Hageland, breidt
zijn werkterrein uit naar de 30 gemeenten van Oost-Brabant en zal het burgemeestersoverleg verder
opvolgen en ook de werkgroepen die in beide arrondissementen ontstaan. Het voordeel van het
inkantelen van deze twee medewerkers is dat zij gemakkelijker de medewerkers en de deskundigen
van mobiliteit, ruimtelijke planning, onderwijs, Vlaams karakter aan boord kunnen krijgen via het IDO
(interdiensten overleg).
De vzw is zonder voorwerp geworden. Er komen geen subsidies meer en twee medewerkers zijn hun
laatste momenten aan het presteren. Dan kan men overgaan tot de ontbinding van de vzw. De
jaarrekening voorziet voldoende middelen om te kunnen afsluiten met een positief saldo, er is nog een
provisie voor een sociaal passief van 170.000 euro, daarnaast is er nog een beginvermogen van
97.000 euro, en op de bankrekeningen staat nog 229.000 euro. Daarmee kunnen de zaken mooi
afgerond worden. Het is een vzw met zijn eigen bestuursorgaan (Raad van Bestuur, Algemene
Vergadering) waar de provincie nu voor mandateert, en in de schoot van deze RvB zal een college
van vereffenaars aangeduid worden, waarin elk van de fracties vertegenwoordigd is. Voor de
werknemers zal dit Steven Marchand van het ABVV zijn, voor de werkgevers gaat het om Elke
Tielemans van UNIZO, en voor de lokale besturen is dit Boudewijn Herbots. Zij zullen als 1 college
optreden. De vereffening zal mogelijks pas kunnen gebeuren als de vooropzeg van alle
personeelsleden definitief is afgelopen (voorjaar 2022), maar gisteren kreeg de provincie een
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tegenopzeg en mogelijk kan de vereffening nog in 2021 afgerond worden. De opdracht van de
vereffenaars is het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Op 23 juni zullen de punten van
een gewone Algemene Vergadering besproken worden, en daarnaast ook het Buitengewone
Algemene element omdat er beslist moet worden om de vzw te vereffenen. In de statuten staat de
regel dat het batig saldo toegekend moet worden aan een instantie die dit voor niet-commerciële
doeleinden voor het socio-economische streekbeleid zal gebruiken. Omdat men nog niet weet wat het
batig saldo is, vraagt de provincie om de vereffening af te wachten en daarna te beslissen wat de
bestemming is van dit batig saldo.
De voorzitter vraagt of het correct is dat het resterende personeelslid nog een vooropzeg moet uitdoen
tot in 2022, en wat deze persoon dan ondertussen zal doen.
Gudrun Denhaen antwoordt dat deze persoon bv. de jaarrekening van 2020 heeft gemaakt. Er zijn
ook nog 2 projecten actief in de vzw: het Regionaal zorgplatform, dat Jos Discart al overneemt. Dit is
een proefproject van de Vlaamse overheid rond de regionale werking van de eerstelijnszones inzake
zorg, zij hebben de afgelopen maanden heel veel Covid-overleg gehad. De bedoeling is om dit ook
met de CAW’s verder op te zetten, het is een proefproject dat men over heel Vlaanderen wil uitrollen
en waar ook de link wordt gelegd met het burgemeestersoverleg. De medewerker die nog langer zou
blijven, was nog bezig met het project ‘Lezen met klasse’, maar de provincie had hierin reeds haar
voorzorgen genomen omdat de opzeg reeds een jaar geleden gebeurde en de medewerkers dus elk
moment een andere job konden vinden. De provincie nam daarom reeds de voorzorgsmaatregel met
vzw De Rand om dit project verder te zetten. Normaal gezien zullen alle werknemers eind juli uit
dienst zijn.
De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin.
Marc Florquin merkt op dat de ontbinding van het ERSV in de sterren stond geschreven. Hij heeft een
vraag over het personeel. De provincie heeft twee medewerkers aangeworven in functie van het
verderzetten van een aantal projecten, maar dit zijn niet de personeelsleden die vandaag actief waren
in de ERSV?
Ann Schevenels antwoordt dat één van deze medewerkers door de provincie werd aangeworven. Er is
een selectie gebeurd en dit is nu één van de twee bestuurssecretarissen die werden aangeworven in
functie van het versterkt streekbeleid. Enkele van de 5 medewerkers van het ERSV waren kandidaat
en Jo Discart werd hieruit geselecteerd als beste kandidaat. Hij blijft zijn taak volbrengen voor het
Toekomstforum. Maikel van de Winckel werd eerder door de provincie aangesteld voor Zuid-OostHageland, en werd nu aangeworven voor de functie van bestuurssecretaris voor het streekbeleid. Het
is uiteraard altijd jammer wanneer mensen moeten vertrekken, maar het stond inderdaad al langer in
de sterren geschreven.
De voorzitter geeft het woord aan Willy Smout.
Willy Smout merkt op dat de activiteiten worden opgenomen maar het personeel niet. Hij vraagt
waarom men deze ervaring niet meeneemt.
Ann Schevenels antwoordt dat er 5 medewerkers waren binnen het ERSV en dat men heeft gekeken
naar waar deze mensen mee bezig waren. De provincie had er evengoed voor kunnen kiezen om
geen financiële middelen te voorzien en ermee te stoppen, maar men heeft een goede beslissing
genomen om 2 bestuurssecretarissen aan te werven die het streekbeleid verder zullen vervullen. Jo
Discart was hier reeds mee bezig, en Maikel van de Winckel kan met zijn ervaring vanuit Zuid-OostHageland het burgemeestersoverleg een nieuwe schwung geven. Er zullen een aantal taken
opgenomen worden binnen de dienst economie, maar men vond het belangrijk om 2 medewerkers te
hebben die het streekbeleid verder zouden opvolgen en die linken zouden leggen met het
burgemeestersoverleg én uiteraard ook met de twee regio’s. Men moet immers ook nog rekening
houden met de regiovorming.
De voorzitter geeft het woord aan Tie Roefs.
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Tie Roefs heeft een vraag over de regiovorming. Ze vraagt of de gedeputeerde de doelstellingen van
het provinciale streekbeleid kan herhalen, en hoe deze rijmen met de doelstellingen van de
regiovorming.
Ann Schevenels antwoordt dat dit twee aparte zaken zijn:
Aan de ene kant is er het streekbeleid, onder de noemer van het Toekomstforum, waar de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde rond de tafel zitten, en die op zichzelf gestructureerd zijn in
stuurgroepen en werkgroepen naargelang de thema’s die hen het meest aanbelangen. In het
burgemeestersoverleg voor Oost-Brabant is dit enigszins anders ingevuld: daar zal er voornamelijk
gewerkt worden – vanuit de provincie wat onze bevoegdheden betreft – rond economie, mobiliteit en
milieu. Daarom is het belangrijk dat de 2 bestuurssecretarissen werden aangeworven, zodat de link
met het provinciaal beleid behouden kan blijven. Het zijn verbindingspersonen die inhoudelijk gaan
werken, maar als er bv. gewerkt moet worden rond ruimtelijke ordening kunnen de medewerkers van
onze andere diensten ook ingeschakeld worden en een meerwaarde betekenen voor de lokale
besturen.
Regiovorming is iets totaal anders, daar spelen wij als provincie geen rol. Maar binnen deze
burgemeestersoverleggen zit men wel samen aan tafel en is het belangrijk om de deur open te
houden, om de relaties goed te onderhouden en ook de lokale besturen inhoudelijk te kunnen
ondersteunen. Maar strikt genomen hebben de provincies binnen de regiovorming geen enkele
taakstelling.
De voorzitter bedankt Gudrun Denhaen voor de uiteenzetting en 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 kan voorgelegd worden aan de
Provincieraad.
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Machtiging overdracht activiteiten en vereffening activiteitencoöperatie Co&Go!

De voorzitter geeft het woord aan Roel Casteels.
Roel Casteels, bestuurssecretaris lokale economie en ondernemerschap, licht het agendapunt toe
aan de hand van een PowerPointpresentatie die nog aan de raadsleden zal worden bezorgd (bijlage
1).
De voorzitter bedankt Roel Casteels voor de uiteenzetting en geeft het woord aan Willy Smout.
Willy Smout bedankt Roel voor de presentatie en de degelijke voorbereiding van dit toch wel
noodzakelijke project in onze maatschappij. Hij vreesde dat men een belangrijke link zou verliezen om
vanuit de meer sociale economie naar de normale economie te kunnen gaan, maar dit is dus niet zo.
Hierover heeft hij nog twee vragen:
Hij vraagt wat de verdeling was van de activiteiten van Co&Go! tussen de twee regio’s in onze
provincie, aangezien men traditioneel vaak klaagt dat Halle-Vilvoorde minder aan bod komt dan
Leuven, en hoe er gegarandeerd zal worden dat de verdeling – hij gaat ervan uit dat dit een
gelijkwaardige verdeling is – behouden zal blijven door de overname vanuit Limburg.
Daarnaast merkt Willy Smout m.b.t. het aandeelhouderschap op dat hij veronderstelt dat de provincie
Vlaams-Brabant een ander soort aandeel heeft dan de anderen. Hij vraagt wat het verschil is tussen
deze twee soorten aandelen (A- en B-aandelen).
Roel Casteels antwoordt dat het steeds een aandachtspunt is om de hele regio te bedienen. Vroeger
was er een locatie in Tienen en één in Vilvoorde, maar deze werden samengevoegd tot een vestiging
in Haasrode. Er zijn infosessies in de verschillende arrondissementen, alsook contacten met
organisaties die toeleiden zoals Syntra en VDAB, dus hier wordt echt wel naar gekeken. Wat de
precieze verdeling van de activiteiten betreft, kent hij de exacte cijfers niet, maar dit zal nog worden
toegevoegd aan het verslag. In elk geval is het de bedoeling om de hele regio te bedienen en heeft
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men hier aandacht voor, en dit kan ook een element zijn dat als bezorgdheid wordt meegenomen in
de onderhandelingen.
Willy Smout zegt dat dit best wordt opgenomen in het verslag van de raadscommissie. Dit zal vermeld
worden.
Roel Casteels antwoordt m.b.t. de vraag van Willy Smout over de aandelen dat er inderdaad een
verschil is tussen A- en B-aandelen. Hij zal navragen wat dit precies inhoudt, dit wordt toegevoegd
aan het verslag. De provincie is ingestapt in het variabel kapitaal, maar dit wordt nog verder
nagevraagd.
Verduidelijking van de dienst Economie
Volgende info werd toegevoegd aan het verslag van deze raadscommissie:
-

-

De verdeling van de kandidaat-ondernemers die momenteel in begeleiding zijn per
gemeente/regio (bijlage 2)
Een korte toelichting door Hilde Vanwinckel van het Starterslabo voor de aandacht
voor de verschillende regio’s in de werving: ‘Wij gaven vroeger 2x/maand een
infosessie, afwisselend in Tienen en in Vilvoorde. Nadien gaven we 1 infosessie per
maand, afwisselend in Tienen, Leuven, Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. Vanwege
Corona is dit niet meer kunnen doorgaan. Intussen geven we de infosessies online,
en moesten we dit terug live organiseren, zal regio Vilvoorde hier zeker terug in
betrokken worden.’
Het verschil tussen A- en B-aandelen wordt toegelicht in de oprichtingsstatuten
(artikel 6 en 7). De verschillen situeren zich vooral inzake de overdraagbaarheid en
het recht om een lijst kandidaat-bestuurders voor te dragen waaruit een
meerderheid van de bestuurders benoemd wordt (bijlage 3).

Gedeputeerde Ann Schevenels merkt op dat het de hoofdbezorgdheid was om de mogelijkheid om
een zelfstandige activiteit op te starten voor Vlaams-Brabanders die een minder gemakkelijke toegang
hebben tot de arbeidsmarkt, te laten bestaan. Dit past in het provinciale beleid dat erop gericht is om
het verschil tussen de sociale economie en de reguliere economie weg te werken en te komen tot één
economie. Dat was ook de voorwaarde wanneer er gesproken werd met STEBO en dit wordt nog
verder in detail uitgewerkt. De eerste stap is om het management reeds over te nemen, en de
medewerkers die er nog werkzaam zijn.
De voorzitter geeft het woord aan Marc Florquin.
Marc Florquin zegt dat hij blij is dat het Starterslabo niet helemaal verdwijnt en dat het naar STEBO uit
Genk gaat, maar dat het aanbod in Vlaams-Brabant blijft bestaan, aangezien hij bang was dat dit zou
worden opgedoekt. Het gaat om een zeer belangrijke doelgroep, namelijk werkzoekenden die moeilijk
op de arbeidsmarkt terecht komen en die men wil begeleiden in de richting van een zelfstandig
beroep. Hij heeft nog 1 vraag. Het aantal begeleidingen stijgt jaar na jaar en al bij al waren deze cijfers
niet slecht, de werking liep nog goed met uitzondering van de financiële situatie. Hij vraagt of er
overwogen is om de tussenkomst van de provincie Vlaams-Brabant te verhogen om dit alsnog in
eigen beheer te houden, of heeft men er meteen voor gekozen om naar een alternatief te kijken?
Maar hij is niet tegen de beslissing.
Ann Schevenels antwoordt dat men deze beslissing niet onmiddellijk heeft genomen. Het begint al in
2017, het verlies wordt groter en groter. In 2019 ging het beter, maar in 2020 niet. Men heeft de
verantwoordelijke ook moeten ontslagen, dus het is een samenloop van omstandigheden. De cijfers
van het aantal begeleidingen waren wel goed en men haalde uiteindelijk ook de cijfers die door
Vlaanderen voorop werden gesteld, maar men moest zich afvragen waarom het in Vlaams-Brabant
niet lukt en in andere provincies wel. Het verschil is dat de overhead voor onze provincie zo groot is en
dat de andere Starterslabo’s – zoals nu in Limburg – kunnen steunen op grotere entiteiten. Als men in
concreto kijkt naar de cijfers die betaald moeten worden aan boekhouding en administratie, ging het
om een grote overhead die voor zo’n kleine organisatie niet meer haalbaar was. Het belangrijkste is
dat het aanbod in Vlaams-Brabant blijft bestaan en dat Vlaams-Brabanders die een moeilijkere
toegang hebben tot de arbeidsmarkt en die een zelfstandige activiteit willen opstarten, deze kans
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blijven krijgen en op een degelijke manier worden opgevangen, en dat men dit vanuit de provincie ook
verder kan blijven opvolgen. Door met STEBO in zee te gaan, denkt de gedeputeerde hiervoor de
nodige garanties te krijgen en te hebben.
Marc Florquin vraagt hoe de provincie dit zal blijven opvolgen.
Ann Schevenels antwoordt dat dit nog verder uit te werken is, de echte structuur is nog niet gekend,
maar voorlopig wordt er gesproken van een klankbordgroep. Vanaf juli zou het management en
financieel beheer overgenomen worden om de financiële situatie recht te trekken, STEBO gelooft hier
ook in. Daarna is er nog een half jaar de tijd om de overname op 1/1/2022 voor te bereiden en te
concretiseren in een gedetailleerde overname-overeenkomst. De provincie heeft in ieder geval
aangegeven dat ze de werking wil blijven opvolgen, omdat het een belangrijke doelstelling blijft.
Marc Florquin vraagt of deze overeenkomst nog wordt toegelicht aan de raadscommissie.
Ann Schevenels antwoordt dat de overname-overeenkomst nog wordt voorgelegd aan de
raadscommissie. Vandaag ligt de goedkeuring van de geplande overname en vereffening, en het
stappenplan voor. Daarna gaat men verder aan de tafel zitten om dit concreet uit te werken.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Ann Schevenels.
Ann Schevenels vult aan dat er in het ontwerp van het besluit nog een toevoeging moet gebeuren en
geeft het woord aan Roel Casteels.
Roel Casteels antwoordt dat de constructie zou zijn dat de activiteiten overgenomen worden door
Ondernemersatelier CV (waarvan STEBO vzw belangrijkste aandeelhouder is) en dat de 2 coaches
overgenomen worden door STEBO vzw en van daaruit worden tewerkgesteld. Er zou dus beter
‘Ondernemersatelier CV/STEBO vzw’ staan i.p.v. ‘STEBO vzw’.
De voorzitter vraagt om dit te noteren in het verslag, zodat dit op de juiste manier wordt overgedragen
naar de provincieraad.
Linda Van den Eede vraagt of er een amendement moet komen vanuit de raadscommissie.
Ann Schevenels en de voorzitter geven aan dat een amendement niet nodig is, maar dat dit nog zal
worden rechtgezet en dan zo op de agenda van de provincieraad wordt gezet.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en kan mits materiële rechtzetting
voorgelegd worden aan de Provincieraad.
4

Toelichting i.h.k.v. rapportering 2020 Europa

De voorzitter geeft het woord aan Marijke Vermeulen.
Marijke Vermeulen, bestuurssecretaris projectleider dienst Europa, licht het agendapunt toe aan de
hand van een PowerPointpresentatie die nog aan de raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 4).
De voorzitter bedankt Marijke Vermeulen voor de uiteenzetting en geeft het woord aan Tie Roefs
Tie Roefs merkt op dat ze graag meer info wil over het project rond gezondheid en digitalisering waar
de UCLL en de KUL betrokken zijn. Hub rond Health het project European Digital Innovation Hub
Health
Marijke Vermeulen antwoordt dat het gaat om de ‘European Digital Innovation Hub Health’ en dat de
dienst Europa en Economie hieraan meewerken. Ze geeft het woord aan collega Peter Dhondt, die
hierover meer weet.
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Peter Dhondt geeft aan dat dit project nog goedgekeurd moet worden door Europa. De bedoeling van
het project is om diensten te leveren aan bedrijven. Elke Digital Innovation Hub heeft dezelfde
basistaak: hij moet bedrijven die actief willen zijn binnen of gebruik willen maken van high
performance computing (supercomputers), of die advies willen rond cyber security, of die A.I.
(kunstmatige intelligentie) willen gebruiken, daarbij helpen. In Vlaanderen (en in andere Europese
landen) kunnen er meerdere hubs komen, regionaal verdeeld. EDIH Health zou de hub voor onze
provincie worden. Hubs kunnen zich ook op een specifiek thema toeleggen en dan wordt het
werkingsgebied groter. In ons geval is er gekozen voor gezondheid. Alle bedrijven in Vlaanderen en
zelfs uit het buitenland die bezig zijn rond digitale geneeskunde en digitale gezondheidszorg kunnen
terecht bij onze European Digital Innovation Hub Health. De bedoeling is dan om ook internationaal te
gaan samenwerken aangezien er in alle Europese landen dergelijke Digital Innovation Hubs zijn. Alle
hubs die rond gezondheid werken, zouden dan ook Europees gaan samenwerken. Als er dan bv. een
bedrijf is uit Nederland met een vraag die niet in Nederland beantwoord kan worden, dan kan deze in
Vlaanderen worden beantwoord. DSP Valley heeft de lead in handen en er wordt nu bekeken met
welke hubs er in de eerste plaats zal worden samengewerkt. Er is ook een samenvatting van het
project, die eventueel bij het verslag kan worden gevoegd.
Tie Roefs vraagt of dit kan worden toegevoegd, aangezien dit haar erg interesseert, vooral omdat de
UCLL en de KUL – twee onderwijsactoren en leden van de associatie – hierin betrokken zijn. Ze werkt
zelf voor Thomas More en dit kan haar zeker interesseren.
Peter Dhondt vraagt of het voldoende is dat de samenvatting van het project bij het verslag wordt
gevoegd.
Tie Roefs zegt van wel, bij meer concrete vragen zal ze contact opnemen.
Peter Dhondt vult aan dat Dieter Therssen, ceo van DSP Valley, de lead in handen heeft en op meer
gedetailleerde vragen zal kunnen antwoorden.
Verduidelijking van de dienst Europa
EDIH Health wordt binnen de provincie opgevolgd door Philip Dingemans:
philip.dingemans@vlaamsbrabant.be
De projectleider is Dieter Therssen, ceo van DSP Valley:
Dieter.Therssen@DSPvalley.com
De gevraagde info (samenvatting) werd als bijlage toegevoegd aan het verslag van deze
raadscommissie (bijlage 5).
Tie Roefs vraagt of ze goed begrepen heeft dat er nu een Digital Hub Vlaanderen is en niet zozeer
Digital Hub Vlaams-Brabant, en dat het zich dus op regionaal niveau afspeelt.
Peter Dhondt antwoordt dat het dubbel is: er zullen waarschijnlijk verschillende hubs komen in
Vlaanderen, en men moet bedrijven tamelijk regionaal beperkt verder helpen (bv. op vlak van A.I.
enz.), maar rond het thema Health zal er maar 1 Hub zijn voor Vlaanderen, en dit is zelfs enigszins
internationaal omdat dit gebeurt in samenwerking met andere Europese hubs.
Tie Roefs vraagt of de provincie Antwerpen hierin betrokken is.
Peter Dhondt antwoordt dat alle provincies en POM’s betrokken zijn.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt
afgesloten.
5

Vernieuwen dakhuid en isoleren dak hoofdgebouw proefcentrum Pamel

De voorzitter geeft het woord aan Dien De Greve.
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Dien De Greve, architect dienst gebouwen, licht het agendapunt toe aan de hand van een
PowerPointpresentatie die nog aan de raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 6).
De voorzitter bedankt Dien De Greve voor de uiteenzetting en geeft het woord aan Willy Smout.
Willy Smout vraagt welk budget hiervoor werd voorzien, en hoe men omgaat met de garanties (of dit
een deel van de criteria is).
Dien De Greve antwoordt dat het wat de garanties betreft gaat over de 10-jarige verantwoordelijkheid
die altijd bij de aannemer ligt. Deze 10-jarige garantie is wettelijk bepaald, er zijn geen extra garanties.
Het budget dat werd voorzien, is 280.000 euro. Het is een dak van 1400m², dus dit komt op ca. 200
euro/m². De dienst merkt dat de prijzen omhoog en omlaag gaan dezer dagen, dit werd zoveel
mogelijk en zo goed mogelijk ingerekend, zodat men binnen deze 280.000 euro kan blijven.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Geertrui Windels.
Geertrui Windels vraagt wat ze zich moet voorstellen bij een wit dak.
Dien De Greve antwoordt dat we een bitumineus dak meestal kennen als een zwart dak, maar de
omschakeling wordt meer en meer gemaakt naar lichtere kleuren (het is geen spierwit dak, maar
wordt eerder lichtgrijs). Dit maakt een groot verschil in bv. oververhitting, en een dergelijk dak levert
ook een goede bijdrage aan de zonnepanelen: een zwart dak wordt erg heet en dit is niet goed voor
de zonnepanelen. Een lichtere kleur is dus wel belangrijk.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt
afgesloten.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en kan voorgelegd worden aan de
Provincieraad.
6

Reglementen PIVO (organiek, huishoudelijke, onderwijs- en examenreglementen van het
PIVO)

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck.
Jos De Boeck, directeur directie Mens, licht het agendapunt toe aan de hand van een
PowerPointpresentatie die nog aan de raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 7).
De voorzitter bedankt Jos De Boeck voor de uiteenzetting. Ze geeft ook aan dat er op vraag van het
PIVO nog twee (kleinere) wijzigingen zouden gebeuren in het onderwijs- en examenreglement van het
Opleidingscentrum voor politiepersoneel (Functionele, Voortgezette en Gecertificeerde Calogopleidingen). Het gaat met name over:
- Art 11 interne beroepscommissie, §3 procedure, alinea 1: toevoeging ‘of e-mail met
ontvangstbevestiging’ na ‘via een aangetekende brief’.
- Art 11 interne beroepscommissie, §3 procedure, alinea 4: ‘door een raadsheer’ vervangen
door ‘door een derde’.
Pascal Kemps, opleidingsdirecteur van de politieschool van het PIVO, licht de wijzigingen die
gevraagd worden, kort toe.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn bij deze aanpassingen. Er zijn geen verdere vragen, het
agendapunt wordt afgesloten en de wijzigingen worden meegenomen d.m.v. een materiële
rechtzetting.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en kan mits materiële rechtzetting
voorgelegd worden aan de provincieraad.
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Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog variapunten zijn, er zijn geen verdere punten, de vergadering wordt
afgesloten.

Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

Nog te bevestigen
16:20 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Jolien T'Syen

Lucia Dewolfs

