
Vergadering raadscommissie Regionaal beleid
NOTULEN

Plaats Digitale vergadering Datum 07/12/2021
Voorzit(s)ter Lucia Dewolfs Aanvangsuur 15:00 uur

Aanwezig Gunther Coppens, gedeputeerde
Bart Nevens, gedeputeerde
Tom Dehaene, gedeputeerde
Ann Schevenels, gedeputeerde
Lucia Dewolfs, raadslid
Lena Ghysels, raadslid
Hilde Kaspers, raadslid
Linda Van den Eede, raadslid
Marc Wynants, raadslid
Manu Claes, raadslid
Geertrui Windels, raadslid
Ella De Neve, raadslid
Eddy Poffé, raadslid
Tie Roefs, raadslid
Walter Zelderloo, raadslid
Marc Florquin, raadslid
Willy Smout, raadslid
Monique Swinnen, raadslid
Françoise Devleeschouwer, raadslid met raadgevende stem
Jos De Boeck, directeur directie Mens
Johan Guillemyn, diensthoofd juridische dienst
Gudrun Denhaen, diensthoofd economie
Roel Casteels, bestuurssecretaris lokale economie en ondernemerschap
Betty Kiesekoms, bestuurssecretaris dienst Onderwijs
Koen Kempeneers, vervangend directeur PISO
Khalid Abroudi, administratief medewerker griffiedienst
Gwen Denteneer, deskundige griffiedienst
Catherine Lemaire, administratief medewerker griffiedienst
Jolien T'Syen, deskundige directie Mens

Verontschuldigd Karima Arredouani, deskundige directie Kenniseconomie
Jean-Pierre Crabbé, directeur directie Kenniseconomie
Jan Boon, diensthoofd onderwijs

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en overloopt de verontschuldigden, er werden 
geen verontschuldigingen doorgegeven door de raadsleden.



De voorzitter gaat na of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie (van 14 
september 2021). Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2 Verkoop Asse 5de afdeling sectie B17 A2 aan Haviland

De voorzitter geeft het woord aan Johan Guillemyn.

Johan Guillemyn, diensthoofd van de juridische dienst, licht het agendapunt toe.

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

Willy Smout bedankt Johan Guillemyn voor de toelichting. Hij heeft een meer strategische vraag. Er is 
ook de uitkanteling van de intercommunales en de vererving naar onze provincie toe. Hij vraagt of het 
niet aangewezen is om de volgorde ook te respecteren, dus dat men eerst de vererving afhandelt en 
dan de verkoop stelt. In het omgekeerde geval wordt het stuk nog eens toegevoegd via de verkoop 
aan de activa van Haviland, die dan ook nog eens opnieuw verdeeld moeten worden. Deze vraag is 
ook gericht aan de deputatie

De voorzitter geeft het woord aan Tom Dehaene.

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat men zich deze vraag ook heeft gesteld in de loop van het 
proces, maar dat er in samenspraak met Haviland geoordeeld werd dat het beter is om deze twee 
dossiers niet te koppelen. Beide dossiers lopen een verschillend traject, en deze twee koppelen zou 
de zaak alleen maar bemoeilijken. De vraag naar een nieuwe locatie voor Haviland is dringend, zij 
waren dringend op zoek naar een nieuwe locatie. De gesprekken over de uittredingsvergoeding lopen 
nog steeds, en we hopen deze nog altijd binnen deze legislatuur af te ronden. De bedragen zijn ook 
ingeschreven in de meerjarenplanning. Er is dus voor gekozen om beide dossiers niet te koppelen.

Willy Smout antwoordt dat dit niet wegneemt dat de cijfers van Haviland, wat de activa betreft, zullen 
veranderen. Als men nu niet tot een akkoord komt, zal dit er dus later ook mee in opgenomen moeten 
worden.

Tom Dehaene merkt op dat dit niet helemaal correct is. De berekening van de uittredingsvergoeding is 
decretaal bepaald, het boekjaar ligt vast op het jaar 2018.

Ann Schevenels beaamt dat het inderdaad om 2018 gaat.

Tom Dehaene vult aan dat de waarde of cijfers van dat moment gehanteerd worden om de 
uittredingsvergoeding te berekenen.

Willy Smout vraagt om daar toch wat meer druk op de ketel te zetten. Als het ene snel kan gaan, moet 
het andere ook binnen een fatsoenlijke tijd kunnen. We zijn intussen al 3-4 jaar verder.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt de 
gedeputeerde en Johan Guillemyn voor de toelichting, het agendapunt wordt afgesloten.

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

3 Functieomschrijvingen van personeel provinciaal onderwijs

De voorzitter geeft het woord aan Betty Kiesekoms.

Betty Kiesekoms, bestuurssecretaris bij de dienst Onderwijs, licht het agendapunt toe.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Gunther Coppens.



Gedeputeerde Gunther Coppens vult aan dat het om Onderwijsdecreet 31 gaat. Mensen die uit het 
onderwijs komen of hier mee in contact komen, weten dat functieomschrijvingen niet wereldschokkend 
zijn en dat deze wel eens veranderen. Meestal gebeurt dit inderdaad op vraag van de koepel, bij ons 
gaat het dan om POV, die een aantal gestandaardiseerde zaken aangeeft. Vanuit de provincie werden 
een aantal elementen verder verfijnd met de werknemersorganisaties, wat een fijne samenkomst was. 
Er is een protocol van akkoord door de werknemersorganisaties.
Het is vooral belangrijk – zeker in het onderwijs – dat je weet wat er van jou als leerkracht verwacht 
wordt, instellingsgebonden en aan het ambt zelf. Er is nu ook een termijn waarbinnen deze 
overgemaakt moet worden aan de leerkracht, en dit speelt mee een rol in de evaluatie en de verdere 
opvolging. Dit is niet alleen belangrijk voor de leerkrachten, maar ook voor het functioneren van een 
school. Het is dus een belangrijk document, maar geen wereldschokkend document.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt de 
gedeputeerde en Betty Kiesekoms voor de toelichting, het agendapunt wordt afgesloten.

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

4 Toelichting stand van zaken overdracht Starterslabo Vlaams-Brabant

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 update. De eerste datum waar men naar vooruitkijkt is 22 
december, en tegen 31 maart 2022 kunnen de raadscommissieleden dan een toelichting krijgen over 
de volledige afhandeling. Dan is het verhaal rond en kent het zijn verdere beloop aan de andere kant.

De voorzitter geeft het woord aan Ann Schevenels.

Gedeputeerde Ann Schevenels vult aan dat dit punt duidelijk en goed werd toegelicht door Roel 
Casteels, zoals op een eerdere raadscommissie ook was beloofd, namelijk een stand van zaken mee 
te geven.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Marc Florquin.

Marc Florquin bedankt Roel Casteels voor de toelichting. In de overnameovereenkomst ziet hij staan 
dat deze pas aanvaard kan worden na de goedkeuring van het WSE, het Departement Werk en 
Sociale Economie, en anderzijds de bevoegde minister, in dit geval Hilde Crevits. Het WSE gaf aan 
dat dit voor hun geen probleem is, maar hij vraagt of dit ook afgetoetst is met het kabinet? Hoe moet 
men de goedkeuring inschatten?

Roel Casteels antwoordt dat men in de aanloop gesprekken heeft gehad – in een gezamenlijk overleg 
– met zowel het kabinet als WSE, waarbij de problematiek en de piste van een overname in een 
vroeger stadium werd besproken, en daar werd bevestigd dat dit zo kon. Vanuit de provincie is er ook 
gevraagd om dit nog op mail te zetten, op die manier is er een bevestiging. De verwachting is dan ook 
dat het effectief zo zal verlopen.

Marc Florquin heeft nog een vraag. Hij heeft geen probleem met de overeenkomst an sich, maar in de 
overeenkomst wordt gesproken van bijlage 1, 2 etc, maar die werden niet ter beschikking gesteld van 
de raadscommissieleden, waardoor het moeilijk is om er zijn goedkeuring aan te geven. Hij vraagt of 
deze bijlagen nog ter beschikking komen voor de provincieraad van december.



De voorzitter antwoordt dat de bijlagen er moeten zijn, maar er wordt voor dit punt in deze 
raadscommissie geen goedkeuring gevraagd om iets voor te leggen aan de provincieraad. Deze 
toelichting is geen raadsdossier.

Marc Florquin antwoordt dat hij de vraag ook op de provincieraad had kunnen stellen, maar hij stelt ze 
liever nu al. Hij vraagt het nu al zodat ze nog toegevoegd kunnen worden zodat de overeenkomst 
volledig is op de provincieraad.

Roel Casteels merkt op dat de overeenkomst niet zal worden voorgelegd of besproken op de 
provincieraad, omdat men reeds het mandaat heeft gekregen van de (raadscommissie en) 
provincieraad. De bedoeling was om vandaag de overeenkomst toe te lichten aan de 
raadscommissieleden, en als er feedback is, kan dit nog meegenomen worden in aanloop naar 22 
december.

Ann Schevenels vult aan dat als er bijlagen zijn, ze worden toegevoegd voor de volledigheid van het 
dossier.

Marc Florquin vraagt – indien de provincieraad de overeenkomst niet moet goedkeuren – of het dan 
om louter een kennisname door de provincieraad gaat.

Roel Casteels antwoordt dat er in deze vergadering de mogelijkheid is om nog accenten mee te geven 
vanuit de raadscommissie. Dit was tijdens een vorige raadscommissie ook zo afgesproken. Het was 
ideaal geweest om de overeenkomst nu volledig met de bijlagen te brengen, maar er wordt nu parallel 
doorgewerkt aan deze bijlagen. De dienst kan de overeenkomst in zijn volledigheid nog bezorgen aan 
de raadsleden van zodra deze klaar zijn.

Marc Florquin antwoordt dat het dossier volledig moet zijn, men kan geen kennis nemen of iets 
goedkeuren wanneer men het dossier niet helemaal kent.

De voorzitter vraagt aan Ann Schevenels of het dossier wel of niet op de agenda komt van de 
provincieraad van 21 december. 

Ann Schevenels antwoordt van niet. Het dossier kwam reeds op de provincieraad, en daarin werd het 
mandaat gegeven om het dossier verder af te werken. Op vraag van raadslid Florquin wordt er nu 
teruggekoppeld op deze raadscommissie. 

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

Willy Smout bedankt Roel Casteels voor de duidelijke en volledige toelichting, maar hij merkt op dat hij 
een hiaat heeft gevonden. Er wordt gezegd dat er geen kapitaal te recupereren valt (dit is ook normaal 
als het niet rendabel is), maar er was ook sprake van een ontslag en een sociaal passief dat hieraan 
gekoppeld is. Hij vraagt of er dan schulden te verwachten zijn voor de provincie.

Roel Casteels antwoordt dat dit zeker aantoont hoe penibel de situatie is, maar dat de provincie net op 
tijd deze oplossing heeft kunnen realiseren. De verwachting is dus dat het kapitaal net zal volstaan. 
Stebo vzw heeft het management overgenomen en volgt ook de financiën in die zin op. Zij hebben 
aangegeven dat zij ook verwachten dat het kapitaal net zal volstaan en dat er niet zal moeten 
bijgelegd worden door de aandeelhouders.

Willy Smout vraagt of de provincie dit jaar dus een break even verwacht, zonder rekening te houden 
met het sociaal passief dat kapitaal zal opslorpen.

Roel Casteels antwoordt dat dit inderdaad zo is, in de boekhouding zal dit overeenkomen met een 
ernstig verlies dat te wijten is aan de ontslagvergoedingen e.d.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt de 
gedeputeerde en Roel Casteels voor de toelichting, het agendapunt wordt afgesloten.



5 Rondvraag

De voorzitter merkt op dat dit de laatste raadscommissie Regionaal beleid is van 2021. Ze overloopt 
de vergaderdata voor januari en februari, allen onder voorbehoud van agendapunten. Daarnaast 
bedankt de voorzitter de raadscommissieleden voor de samenwerking tijdens het afgelopen jaar.

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

Datum volgende vergadering Data in januari en februari zijn nog onder voorbehoud van 
agendapunten

Einduur van de vergadering 15:45 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


