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Plaats Digitale vergadering Datum 17/05/2022 
Voorzit(s)ter Lucia Dewolfs Aanvangsuur 13:00 uur 
 
Aanwezig Ann Schevenels, gedeputeerde 

Gunther Coppens, 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 
Walter Zelderloo, raadslid 
Tie Roefs, raadslid 
Sarah Sneyers, raadslid 
Marc Florquin, raadslid 
Willy Smout, raadslid 
Françoise Devleeschouwer, raadslid met raadgevende stem 
Geert Van Esch, kabinetsverantwoordelijke Tom Dehaene 
Ine Vervaeke, diensthoofd land- en tuinbouw 
Jeroen Ampe, diensthoofd Europa 
Gudrun Denhaen, diensthoofd economie 
Roel Casteels, bestuurssecretaris lokale economie en ondernemerschap 
Gwen Denteneer, deskundige griffiedienst 
Khalid Abroudi, administratief medewerker griffiedienst 
Catherine Lemaire, administratief medewerker griffiedienst 
Nico Janssen, programmamanager dienst Europa 

 
Verontschuldigd Tom Dehaene, gedeputeerde 
 



Agendapunten 
 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 8 maart 2022 

 
De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en overloopt de verontschuldigden. Gedeputeerde 
Tom Dehaene liet zich op voorhand verontschuldigen. 
 
De voorzitter gaat na of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie van 8 maart 
2022. Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2 Opheffing van het provinciaal reglement betreffende 'subsidies voor de analyse van mest- 
en bodemstalen in de land- en tuinbouw' 

 
De voorzitter geeft het woord aan Ine Vervaeke, diensthoofd land- en tuinbouw. 
 
Ine Vervaeke licht het agendapunt toe aan de hand van een PowerPointpresentatie die nog aan de 
raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 1). 
 
Willy Smout vraagt of dit enige impact heeft op het budget van de provincie. 
 
Ine Vervaeke verduidelijkt dat dit in de toekomst valt binnen het budget van de Provinciale 
Landbouwkamer. Dus is dit een lagere kost voor het provinciebestuur. Het gaat om een kleine 10.000 
euro. 
 
 

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

 

3 Opheffing van het provinciaal reglement betreffende 'subsidies voor manifestaties ter 
promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten’ 

 
Ine Vervaeke vervolgt de toelichting van het volgende agendapunt aan de hand van het vervolg van 
de PowerPointpresentatie (bijlage 1). 
 
Ze verduidelijkt dat het budget van het reglement overgedragen is aan de vzw Streekproducten. Voor 
de provincie is dit dus een 0-operatie. 
 
De voorzitter dankt Ine Vervaeke voor de voorstelling en achtergrondinformatie van beide 
agendapunten. 
 
 

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

 
 

4 Toelichting i.h.k.v. rapportering 2021 en opvolgingsrapportering 2022 dienst Europa 

 
De voorzitter geeft het woord aan Jeroen Ampe, diensthoofd Europa. 
 
Jeroen Ampe licht het agendapunt toe aan de hand van een PowerPointpresentatie die nog aan de 
raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 2). 
 



De voorzitter vraagt of het nieuwe project van VERA in de Vlaio City of Things oproep al is voorgesteld 
aan de raadscommissie. 
 
Jeroen Ampe vermeldt dat het project al is aangehaald om te gaan ontwikkelen, maar nog niet is 
voorgesteld, omdat het nog moest uitgewerkt worden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Willy Smout. 
 
Willy Smout vraagt wat hij zich moet voorstellen bij de ‘Virtuele Centrumstad Smart’ van VERA. Hij 
kent wel vanuit de raad van bestuur van VERA de virtuele centrumsteden, waar men een 
samenwerkingsverband opzet om IT-apparatuur en ondersteuning te leveren aan de lokale besturen. 
Maar waarvoor staat ‘Smart’ of wat wenst VERA op te starten? 
 
Jeroen Ampe verduidelijkt dat het niet neerkomt op het aanleveren van apparatuur, maar meer 
gezamenlijk die slimme regio-applicaties te gaan aankopen, toepassen, kennis rond ontwikkelen, 
eigenlijk een virtuele ontmoetingsplek voor de gemeenten rond IT, samenaankoop- en dataplatformen. 
Hij verwijst naar VERA APB voor een uitvoerige uitleg over de doelen van deze Virtuele Centrumstad 
Smart. 
 
De voorzitter dankt Jeroen Ampe voor de interessante toelichting. Ze vindt het heel boeiend wat er het 
afgelopen jaar gebeurde en waar we naar toegaan in de toekomst. Ze kijkt uit naar alle projecten die 
zich aandienen, te weten wat er mee gebeurt, wat er uitgekomen is en hoe snel we als maatschappij 
kunnen evolueren. Soms lijken het microprojecten, maar toch betekenen ze een doorbraak voor de 
toekomst, voor andere ideeën die nog veel verder reiken. Het is een boeiende materie. 
 
Jeroen Ampe vermeldt nog dat er op 17 juni 2022 een bezoek gepland is van de 
Verbandsversammlung Rhein-Neckar. Ook raadscommissieleden kunnen hierop aanwezig zijn. 
 
De voorzitter vraagt om de concrete gegevens van dit bezoek op te nemen in de notulen. Ze roept de 
raadsleden op om dit te bekijken en door te geven indien men uitgenodigd wil worden. 
Ze verwijst ook naar de ontmoeting die de Provincie had met de Provincie Noord-Brabant uit 
Nederland tijdens de Brabantdag. Er waren niet zoveel provincieraadsleden aanwezig, maar het was 
erg interessant. Een provincie in Nederland betekent niet hetzelfde als in Vlaanderen. Ook voor de 
diensten zullen hieruit interessante contacten voortgevloeid zijn. Hier kan samenwerking uit groeien of 
bestendigd wordt. Samen sterk. Ook voor projecten is dit belangrijk, omdat we met onze 
provinciegrenzen slecht gelegen zijn voor grensoverschrijdende projecten. Voor onze activiteiten is dit 
een versterking. 
 

Aanvulling van de dienst Europa: 
17 juni: 
Gepland bezoek Verbandsversammlung van de Metropolregion Rhein-Neckar. 
 
De groep – een veertigtal burgemeesters en andere politici onder leiding van voorzitter 
Stefan Dallinger – zou rond 9u30 aankomen in het provinciehuis. Ze komen van 
Brussel; er is dus wat vertraging mogelijk.  
 
Het ontwerpprogramma 
9u30 - 10:00: Aankomst en ontvangst met koffie in de Foyer 
10:00 - 10:20: Begroeting door de gouverneur, antwoord door de Duitse delegatieleider 
10:20 - 10:50: Presentatie(s) over de provincie 
10:50 - 11:30: Vragen en discussie 
 
Interesse voor deelname: europa@vlaamsbrabant.be  

 
 

5 Toelichting i.h.k.v. rapportering 2021 en opvolgingsrapportering 2022 dienst Economie 

 
De voorzitter geeft het woord aan Gudrun Denhaen, diensthoofd economie, en Roel Casteels, 
bestuurssecretaris lokale economie en ondernemerschap. 

mailto:europa@vlaamsbrabant.be


 
Gudrun Denhaen en Roel Casteels lichten het agendapunt toe aan de hand van een 
PowerPointpresentatie die nog aan de raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 3). 
 
De voorzitter dankt Gudrun Denhaen en Roel Casteels voor de toelichting die een hele boterham is. 
Ze stelt vast dat er heel wat werk verricht is en dat er nog heel wat op de plank ligt voor de komende 
maanden en jaren. Ze geeft het woord aan Willy Smout. 
 
Willy Smout wijst erop dat het inderdaad een heel dikke boterham is, maar dat dit een bewijs is dat de 
economie stevig draait in de provincie. Hij ziet ook twee tekorten. 
In het luik sociale economie komt de circulaire economie aan bod. Hoort dit hier wel thuis? De 
circulaire economie moet eigenlijk toch de leidraad zijn in de reguliere economie. Wordt hier het 
sociale aspect bedoeld of de tegenstelling sociale – reguliere economie? Hoe kunnen we dat op een 
hoger niveau tillen? De grootste verspilling gebeurt bovenaan. 
 
Gudrun Denhaen wijst erop dat het om samenwerking gaat. Iedereen moet dit in zijn vaandel dragen, 
met de energiecrisis in het achterhoofd. Bepaalde zaken van die circulaire economie zijn het sorteren 
van afval en daarvan terug grondstoffen maken. Daarvoor zien we een grote rol voor de sociale 
economie. Die hebben we altijd gesteund, omdat dit mensen zijn die een extra steuntje in de rug nodig 
hebben. Het is sociaal én circulair. Met het reglement sociaal ondernemerschap wordt expliciet 
ingezet op de samenwerking reguliere - sociale economie. De Social Circular Academy is in 1e 
instantie naar de reguliere economie gericht, maar met het platform ‘doeners’ zeggen we ook dat wie 
meer circulair wil werken en laaggeschoolde arbeid heeft, ook moet denken aan de sociale economie.  
 
Willy Smout heeft nog een bijkomende vraag. Hij heeft het aspect veiligheid gehoord. Onder andere 
het politietekort in Halle-Vilvoorde, waaraan gewerkt wordt, vooral via het PIVO. 
Er is nog een ander tekort in onze provincie en dat zijn de redders. Dit zorgt voor heel wat problemen 
niet alleen in onze zwembaden, maar in alle openbare zwembaden. Zou het niet aangewezen zijn om 
ook hier werk van te maken, om die te promoten, opleidingen in kaart te brengen en aan te geven 
welke mogelijkheden er zijn. Misschien is dit eerder een vraag voor de deputatie. Men beziet het 
aspect redder nu eerder als vakantiejob, wat tijdelijk is. Zo komen er tekorten. Er moet een tandje 
bijgestoken worden op korte termijn. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Ann Schevenels. 
 
Ann Schevenels geeft aan dat het goed is dat dit ook aangekaart wordt. Zij heeft dit ook al meermaals 
op de provincieraad gezegd, maar ook op een overleg op Vlaams niveau. Vanuit de Vlaamse federatie 
was het voorstel gedaan om met flexijobbers te werken. Alle mogelijkheden zijn welkom, maar de 
veiligheid moet blijvend in het oog gehouden worden. De opleiding moet kwalitatief blijven. De 
provinciale zwembaden zijn maar een paar maanden open. Met de deputatie worden alle 
mogelijkheden onderzocht. Ze hoopt dat binnen enkele weken een kandidaat slaagt in de opleiding. 
Dan kan die ingezet worden zodat het zwembad 7 dagen op 7 geopend kan worden. De kwaliteit moet 
blijven. De provincie doet de opleidingen niet. Dat gebeurt op een ander niveau. 
Ingevolge corona zijn die opleidingen niet altijd kunnen doorgaan. 
 
Willy Smout merkt op dat 1 persoon dit niet gaat redden. Misschien kan een gecombineerde vorm van 
tewerkstelling helpen, waarvan het reddersaspect één onderdeel is, samen met een andere invulling 
van de job. 
Er is een dubbele moeilijkheid. Er kan gestreefd worden naar samenwerking met andere stedelijke 
zwembaden. Maar dat gaat niet helpen. Mensen willen verlof nemen tijdens de vakantieperiodes. 
 
De voorzitter geeft aan dat ze ook al had gesuggereerd om naar zwemclubs te gaan, omdat leden al 
zwembrevetten hebben. Kunnen jongeren daar aangespoord worden? 
 
Ann Schevenels antwoordt dat het probleem is dat dit studenten zijn die naar school gaan. Er zijn 
mensen nodig die elke dag ingezet kunnen worden. Het is geen gemakkelijk verhaal. 
 
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. Ze gaat ervan uit dat de 
presentatie voldoende was en dankt Gudrun Denhaen en Roel Casteels hiervoor. 
 



6 Rondvraag: 

 
De voorzitter meldt dat de volgende raadscommissie gepland staat op 31 mei 2022 om 15 uur. 
 
Er zijn geen bijkomende punten of vragen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
 
 
 
Datum volgende vergadering  31 mei 2022 
Einduur van de vergadering 14:35 uur 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
Nico Janssen Lucia Dewolfs 
 


