
Vergadering raadscommissie Regionaal beleid
NOTULEN

Plaats Digitale vergadering Datum 14/09/2021
Voorzit(s)ter Lucia Dewolfs Aanvangsuur 15:00 uur

Aanwezig Gunther Coppens, gedeputeerde
Tom Dehaene, gedeputeerde
Lucia Dewolfs, raadslid
Lena Ghysels, raadslid
Hilde Kaspers, raadslid
Linda Van den Eede, raadslid
Marc Wynants, raadslid
Manu Claes, raadslid
Ella De Neve, raadslid
Eddy Poffé, raadslid
Walter Zelderloo, raadslid
Marc Florquin, raadslid
Willy Smout, raadslid
Monique Swinnen, raadslid
Ine Vervaeke, diensthoofd Land- en tuinbouw
Eva Roeykens, coördinator plattelandsbeleid dienst Land- en tuinbouw
Jan Boon, diensthoofd Onderwijs
Jos De Boeck, directeur directie Mens
Evelien Leribaux, deskundige aankopen dienst Facilitair Beheer
Khalid Abroudi, administratief medewerker griffiedienst
Gwen Denteneer, deskundige griffiedienst
Catherine Lemaire, administratief medewerker griffiedienst
Jolien T'Syen, deskundige directie Mens

Verontschuldigd Geertrui Windels, raadslid
Karima Arredouani, deskundige directie Kenniseconomie
Jean-Pierre Crabbé, directeur directie Kenniseconomie
Yves Hendrickx, beheerder Proefcentrum Pamel

Agendapunten
1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en overloopt de verontschuldigden.

De voorzitter geeft aan dat er op de vergadering van het bureau vermeld werd dat de 
raadscommissies voorlopig nog digitaal (via Teams) zullen doorgaan. Plaatsbezoeken kunnen bij 
wijze van uitzondering doorgaan, maar als dit het geval zou zijn, dient dit tijdig te worden meegedeeld 
zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de agenda’s. Bij een fysieke vergadering van de 



raadscommissie moet men ook het aantal aanwezigen op voorhand kennen om de vergadering 
coronaproof te kunnen organiseren.

De voorzitter gaat na of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie (van 7 
september 2021). Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2 Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO): Corona herstelfonds

De voorzitter geeft het woord aan Eva Roeykens.

Eva Roeykens, coördinator plattelandsbeleid dienst Land- en tuinbouw, geeft een toelichting aan de 
hand van een presentatie die nog aan de raadscommissieleden zal worden bezorgd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Monique Swinnen.

Monique Swinnen merkt op dat er in de toelichting vermeld werd dat het verloop het normale 
projectverloop van de plattelandsprojecten is. Ze vraagt of het dan daarna voor een advies op het 
provinciale managementcomité komt en daarna verder gaat naar de VLM. 

Eva Roeykens antwoordt dat dit zo is. Het gaat om de klassieke plattelandsoproep in de stijl van 
omgevingskwaliteit.

Monique Swinnen vraagt tot hoelang de oproep zal openstaan.

Eva Roeykens antwoordt dat het wellicht eind januari – half februari zal zijn, met een definitieve 
beslissing in de tweede helft van april – de eerste helft van mei. Op vraag van de minister spoort de 
dienst met alle provincies samen om dit te laten samenvallen. Dit is de timing die nu voorligt in de 
provincies. Een week eerder of later kan, maar men moet toch samenblijven.

Monique Swinnen vermeldt dat de budgetten vastliggen (op Europese boekjaren) in 2021 en 2022, en 
men ten vroegste in het voorjaar van 2022 zal weten welke projecten goedgekeurd zijn. Ze vraagt 
hoeveel tijd de indieners dan krijgen om het project te realiseren.

Eva Roeykens antwoordt dat dit in principe tot medio 2023 is, maar ook hier is er naar analogie met de 
andere plattelandsprojecten de mogelijkheid om met een jaar te verlengen mits een goede 
argumentatie.

Monique Swinnen antwoordt dat dit wil zeggen dat men dan toch projecten moet indienen met een vrij 
korte realisatietermijn.

Eva Roeykens antwoordt dat dit zo is.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt Eva 
Roeykens voor de toelichting, het agendapunt wordt afgesloten.

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

3 Opvolgingsrapportering 2021 dienst Onderwijs

De voorzitter geeft het woord aan Jan Boon.

Jan Boon, diensthoofd Onderwijs, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die nog aan 
de raadscommissieleden zal worden bezorgd.

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

Willy Smout heeft een vraag over de Zomerscholen. Vorig jaar zijn er ook Zomerscholen doorgegaan 
en toen is wiskunde aan bod gekomen. Hij heeft toen in de raadscommissie gevraagd of dit 
meegevallen was en toen waren er toch een aantal actoren op ingegaan. Tijdens de toelichting van 



vandaag heeft hij hier niets over gehoord. Hij vraagt of er naast het taalonderwijs dit jaar in de 
Zomerscholen ook wiskunde werd voorzien, en zo ja, wat de resultaten hiervan waren. Indien dit niet 
voorzien werd, vraagt hij wat de reden was om het niet te laten doorgaan.

Jan Boon antwoordt dat Nederlands en wiskunde vorig jaar belangrijke vakken waren, samen met 
fysica en een aantal andere vakken, dit jaar was dit niet anders. Het bereik en de exacte aantallen 
kent de dienst pas over enkele weken wanneer een eerste evaluatie zal plaatsvinden met de mensen 
van Schoolmakers. Op dit moment kan hij daar dus nog geen antwoord op geven. Er is een 
uitgebreide evaluatie gemaakt van het eerste jaar Zomerscholen (2020) op vraag van het 
Departement Onderwijs door de universiteit van Antwerpen. De link naar dit rapport zal worden 
toegevoegd aan het verslag, en dit rapport wordt ook nog geactualiseerd met de cijfers van 2021. Het 
is een omvangrijk rapport, maar het is interessant.

Willy Smout vraagt of het vak wiskunde dan wel of niet werd georganiseerd in 2021.

Jan Boon antwoordt dat hij vermoedt dat dit wel het geval was, afhankelijk van de organisator (school 
of gemeente). Maar op dit moment kan hij de resultaten niet precies meegeven.

Willy Smout wacht het rapport af.

Verduidelijking van de dienst Onderwijs

De link naar het onderzoeksrapport ‘Evaluatie zomerscholen 2020’ werd hieronder 
toegevoegd:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=12900

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt Jan 
Boon voor de presentatie en de dienst voor de inspanningen, het agendapunt wordt afgesloten.

4 Opvolgingsrapportering 2021 PIVO

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 nog 
aan de raadscommissieleden zal worden bezorgd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt Jos 
De Boeck voor de duidelijke presentatie en het werk dat op de PIVO-site werd verricht, het 
agendapunt wordt afgesloten.

5 Raamovereenkomst voor het onderhoud van de schietstanden van het PIVO (Provinciaal 
Instituut voor Vorming en Opleiding) van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck.

Jos De Boeck geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die nog aan de 
raadscommissieleden zal worden bezorgd.

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

Willy Smout merkt op dat er in de toelichting sprake was van een raamovereenkomst tot 4 jaar of tot 
het maximumbedrag van 140.000 euro, maar in het bestek staat onder punt 7 een maximumbedrag 
van 214.000 euro.

Jos De Boeck antwoordt dat 214.000 euro het maximumbedrag is dat in deze procedure wordt 
toegelaten, maar wat het PIVO zal uitgeven is gelimiteerd tot 140.000 euro. Hij verwijst naar Evelien 
Leribaux voor een verdere toelichting.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=12900
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=12900
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=12900


Willy Smout merkt op dat hij dit zeer eigenaardig vindt. Indien hij het onderhoud zou doen, zou hij 
geneigd zijn om het geld zo snel mogelijk op te souperen. Het is toch de bedoeling om vier jaar gerust 
te zijn door het onderhoud uit te besteden. Hij ziet dit niet goed komen in de praktijk.

Evelien Leribaux, deskundige aankopen dienst Facilitair Beheer, antwoordt dat in het bestek 
inderdaad 214.000 euro excl. btw staat aangezien dit het maximumbedrag is dat gekoppeld is aan de 
gekozen plaatsingsprocedure voor dit dossier (d.i. de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking). Dit bedrag is vastgelegd door de wet en kan men niet wijzigen, het 
hangt vast aan deze soort overheidsopdracht. In de andere documenten van het dossier staat de 
effectieve raming van € 140.000. Dit is het bedrag dat het PIVO effectief zal uitgeven. Deze bedragen 
moeten eigenlijk los van elkaar gezien worden.

Willy Smout antwoordt dat hij dan nog niet begrijpt hoe de 4 jaar gedekt zal zijn qua onderhoud. Het 
lijkt nu alsof het onderhoud gaat stoppen als het geld op is.

Jos De Boeck antwoordt dat er 1 of 2 onderhoudsbeurten per jaar zullen zijn. Stel dat er heel intensief 
geschoten wordt, zijn er twee onderhoudsmomenten per jaar nodig (ca. 17.000 euro per 
onderhoudsbeurt), waardoor er zo’n 8 onderhoudsbeurten op 4 jaar tijd zullen zijn. Als er minder 
onderhoud nodig is, stopt de overeenkomst ook na 4 jaar maar dan blijft er nog geld over van de 
140.000 euro.

Willy Smout vraagt of men de prijs dan moet maken per onderhoudsbeurt, en of het PIVO zal bepalen 
hoeveel onderhoudsbeurten er nodig zijn afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de 
schietstand.

Jos De Boeck zegt dat dit klopt. Stel dat men met bv. 6 onderhoudsbeurten toekomt, betaalt men 6 x 
ca. 17.000 euro en dan stopt het raamcontract na 4 jaar, waarna er een nieuwe aanbesteding volgt.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Linda Van den Eede.

Linda Van den Eede merkt op dat er in de presentatie een maximumbedrag van 140.000 euro 
exclusief btw wordt vermeld. In artikel 2 van het voorstel aan de provincieraad staat dat er geraamd 
wordt op jaarlijks 35.000 euro btw inbegrepen. Ze vraagt wat nu correct is.

Evelien Leribaux antwoordt dat dit wordt nagekeken en indien nodig aangepast.

Linda Van den Eede antwoordt dat dit duidelijk moet zijn voor het dossier wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

Verduidelijking van het PIVO en de dienst Facilitair Beheer

Dit werd nagekeken:
het bedrag dat voor deze raamovereenkomst vermeld werd in de presentatie moet 
INCLUSIEF btw zijn; in de nota aan de deputatie en het voorstel aan de provincieraad is 
dat ook zo, deze bedragen werden juist opgenomen en zijn dus inclusief btw. Het gaat 
om een bedrag van 140.000 euro inclusief btw.

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 kan voorgelegd worden aan de
Provincieraad.

6 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van het groenbeheer en -onderhoud op de 
provinciale site van het PIVO-opleidingscentrum te Asse en het Proefcentrum Pamel-
Peerenbosch te Roosdaal via sociale economie. Goedkeuring van het bestek, de 
voorwaarden en wijze van gunnen.

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck.



Jos De Boeck geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die nog aan de 
raadscommissieleden zal worden bezorgd. 

Evelien Leribaux vult aan dat ProNatura in de huidige raamovereenkomst beide percelen heeft. Nu 
wordt dit opnieuw in de markt gezet. Het is mogelijk dat er twee verschillende inschrijvers zijn per 
perceel, en dat perceel 1 naar een andere inschrijver gaat dan perceel 2, maar hier kan men nu 
uiteraard nog geen uitspraken over doen.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Linda Van den Eede.

Linda Van den Eede merkt op dat er in de presentatie m.b.t. deze raamovereenkomst en in de 
documenten wel sprake is van bedragen inclusief btw.

De voorzitter vraagt om ook voor dit dossier na te gaan of de bedragen correct werden opgenomen, 
vooraleer het dossier wordt voorgelegd aan de provincieraad.

Jos De Boeck antwoordt dat dit ook hier wordt nagekeken en indien nodig aangepast.

Verduidelijking van het PIVO en de dienst Facilitair Beheer

Dit werd nagekeken:
de bedragen die voor deze raamovereenkomst vermeld werden in de presentatie 
werden correct opgenomen; in de nota aan de deputatie en het voorstel aan de 
provincieraad werden de bedragen ook correct opgenomen (inclusief btw). Het gaat om 
een bedrag van:

- groenonderhoud PIVO: 346.000 euro inclusief btw
- groenonderhoud Pamel: 100.000 euro inclusief btw

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 kan voorgelegd worden aan de
Provincieraad.

7 Rondvraag

De voorzitter vermeldt dat de leden van de raadscommissie Regionaal ook lid zijn van de Raad van 
Bestuur van de POM. Deze werd geagendeerd op 30 november, en men zou hieraan een fysieke 
raadscommissie Regionaal beleid willen koppelen. Wanneer een fysieke raadscommissie 
georganiseerd wordt, dient dit tijdig aangekondigd te worden. Als er op 30 november een 
raadscommissie Regionaal beleid zou doorgaan, zal hierover dus nog tijdig gecommuniceerd worden.

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

Datum volgende vergadering 5 oktober 2021 om 13u onder voorbehoud van agendapunten
Einduur van de vergadering 15:50 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


