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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 

Mondelinge vragen 
 
VOORZITTER.- De heer Janssen heeft het woord. 
 
De heer JANSSEN.- Mevrouw de gouverneur, voorzitter, deputatie, collega’s, 
 
We leven in een wereld die steeds sneller digitaliseert. Pubers worden door verschillende 
overheden aangemoedigd om hun communicatie digitaal te doen, al dan niet met gebruik van 
hun eID-kaart. Veiligheid is daarom ook heel essentieel in een snel digitaliserende wereld. 
De laatste tijd horen we meer en meer verhalen dat computerservers, die instaan voor 
essentiële zaken in onze samenleving, gehackt worden. 
 
Op 12 mei jl. werd de wereld geconfronteerd met de WannaCry-ransomware. Wereldwijd 
werden 100.000 computers getroffen door dat stukje software dat bestanden op een 
computer versleutelt en geld vraagt om ze weer vrij te krijgen. Het lijstje met getroffen 
computers ging van grote multinationals, zoals Renault en Nissan, tot de NHS, de Britse 
Nationale Gezondheidsdienst, en nog vele andere bedrijven. Gelukkig heeft toen een jonge 
onderzoeker toevallig de noodrem voor dat gevaarlijk gijzelsoftware gevonden. 
Vorig jaar heb ik in deze raad het volgende gezegd. Ik ga nu mezelf citeren: “De computers 
die de raadsleden ter beschikking hebben gekregen zijn heel oud. De fabrikant 
ondersteunt de modellen niet meer, en de computers kunnen ook niet op de laatste versie 
van het Windowsbesturingssysteem draaien. Ik ben van mening dat dit tot een 
veiligheidsrisico kan leiden voor het gehele provinciale ICT-systeem.” Toen kreeg ik te 
horen dat het niet noodzakelijk was dat de raadsleden nieuwe computers hoefden te 
krijgen. Verschillende internationale computerexperten hebben gezegd dat het absoluut 
noodzakelijk is dat de software van elke computer, zoals antivirus en het 
besturingssysteem, up to date is. Want uit onderzoek bleek dat het vooral computers 
waren die op een verouderd Windowsbesturingssysteem draaiden getroffen zijn door het 
WannaCry-ransomware. Toevallig schrijft vandaag de krant De Morgen: WannaCry, was dit 
maar een repetitie? 
Daarom heb ik de volgende vragen. 
 
Zijn er computers van de provincie getroffen geweest door de WannaCry-ransomware? 
Deelt u mijn mening, gedeputeerde, dat nu de wereld zodanig aan het digitaliseren is het 
essentieel is dat de provincie Antwerpen in een veilige ICT-omgeving kan werken? 
Hoeveel computers, tablets, mobiele telefoons heeft de provincie in eigendom die te oud 
zijn om nog te updaten naar de laatste nieuwe versies van hun respectievelijke 
besturingssystemen, zoals Windows, macOS, iOS, Android, en vele meer? 
Is het niet hoog tijd dat iedereen die voor de provincie werkt kan werken met materiaal 
dat up to date is, zo dat we onszelf niet blootstellen aan cyberaanvallen? 
 
Ik dank u. 
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VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Dank u wel, collega, voor de geuite bekommernis. 
Ik ga proberen, in de mate van het mogelijke, van u gerust te stellen.  
 
Eerst en vooral, ze hebben ons precies niet gevonden, want er zijn geen apparaten 
geïnfecteerd door die ransomsofware waar u het over had. Natuurlijk is het belangrijk dat 
wij proberen in te staan voor de veiligheid van eenieder, en digitaal evenzeer. Daar is niet 
één pasklare maatregel voor. Daar moet je verschillende dingen voor doen, en dat doen wij 
ook.  
Wij hebben een 5-tal beleidslijnen uitgewerkt. 
1. Eerst en vooral de noodzakelijke updates van het operationsysteem. 
2. Virusscanners up to date houden. 
3. Vulneralility scannings op serverinfrastructuur, is kijken waar eventueel de risico’s 
liggen, om proactief alle systemen na te gaan op zoek naar de veiligheidsproblemen die 
gekend zijn. 
4. Release management op kritische applicaties: een proces om altijd te kunnen blijven 
werken met applicaties die door de leveranciers worden ondersteund. 
5. Last, but not least, sensibilisering van eindgebruikers via het intranet. 
 
U vraagt hoeveel van de apparaten in eigendom van provincie vandaag te oud zijn om nog te 
updaten. Als u het goed vindt zal ik u daar schriftelijk een overzichtje van bezorgen, want 
dat is een beetje saai om dat in tabelvorm voor te lezen. 
Maar het is zo dat voor alle toestellen onder het beheer van departement ICT wij er voor 
zorgen dat zij gebruik maken van besturingssystemen waarvoor nog altijd updates 
beschikbaar worden gesteld door respectievelijke leveranciers. Voor toestellen die niet 
onder het beheer zijn van het departement, bijvoorbeeld in een educatieve omgeving, de 
scholen, worden lokale ICT-beheerders gevraagd om de zaken up to date te houden. Door 
het departement worden zij via specifieke maatregelen op netwerkniveau gescheiden van 
de rest van de provincie. 
Eigenlijk komt het IT-veiligheidsbeleid binnen de provincie er op neer dat wij voorzien dat 
er lagen van veiligheid zijn binnen het systeem en de netwerkinfrastructuur zodat we op 
die manier ettelijke barrières inbouwen vooraleer dat zo een hackingpoging zou kunnen tot 
een goed einde leiden. 
 
U vraagt dat het niet hoog tijd is dat iedereen up to date materiaal kan hebben. Ja, 
eigenlijk is dat zo, want het is niet omdat we in het kader van besparingen, op vraag van 
een aantal mensen uit de commissie IT destijds, niet overgaan tot systematisch vervangen 
van, dat die dingen niet veilig zijn. Wij zorgen, zoals gezegd, altijd wel voor update van de 
software zodat veiligheidsproblemen daardoor niet aan de orde zijn. Het klopt dat de 
hardware-garantie van fabrikant Dell intussen wel is vervallen, maar ook dat is geen 
bedreiging voor de informatieveiligheid, want ook daar blijft het departement ICT de 
toestellen ondersteunen. 
 
Ik denk dat ik daarmee antwoord heb gegeven op de vragen die u hebt gesteld, en dus ook 
naar godsvrucht en vermogen heb geprobeerd u te garanderen: bij ons bent u veilig. 
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VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 
De heer KERREMANS.- Dank u wel, voorzitter, eerst mijn eerste vraag. 
 
Mevrouw de gouverneur, u ziet er zeer goed uit. Maar dat geldt voor meerderen onder ons, 
want de zon is al een tijdje van de partij. Het is erg leuk om zo’n mooi gezelschap te zien 
van hieruit. 
Mijn eerste vraag gaat over de bossen van Vlaanderen, een tragikomedie in, wie weet, 
hoeveel delen. Ik weet dat ook niet meer. Het duurt al 20 jaar in ieder geval. 
Het uitgangspunt is dat ik vind dat het aan onze overheden is om ruimte te voorzien voor 
bos. Dan gaat het over gelijk welk bos, kwetsbaar of niet. Wij hebben daar een gigantisch 
probleem. 
Bossen zijn van levensbelang, ook voor de mens. Bossen produceren zuurstof. Ze zijn het 
goedkoopste en meest efficiënte middel tegen teveel aan CO2. En wij, beste collega’s, hier 
in het gelukkige Vlaanderen leven in de vuilste lucht ter wereld. Ik hoop dat we daar 
allemaal heel goed van bewust zijn. We weten dat. Wij bewijzen dat ook door in onze vrije 
tijd massaal de bossen en de natuur in te trekken. 
Vlaanderen blijft echter een koppige netto ontbosser, dat kan je lezen in de bosbarometer 
van BOS+, ook al is het het meest bosarme gebied van Europa. Dat kan je dan weer lezen in 
Forest Europe. Al van in 2011 is dat aangetoond met cijfers. Daar leven wij in en toch doen 
wij niks. Er is een bosdecreet, al lang. Daar is een ontbossingsstop in voorzien, maar dat 
blijft duidelijk dode letter. Ocharmen een fractie van de kwetsbare bossen hebben we dan 
beschermd, maar … oeps, het was maar voor heel even.  
 
Het is de Vlaamse tragedie bij uitstek. We weten dat we er slecht aan toe zijn, en alles 
wat we beslissen of doen maakt het alleen maar erger. Dat is een tragedie. 
Wat er deze week is gebeurd rond de boskaart tart alle verbeelding. Daar ga ik niet teveel 
over zeggen, daar is genoeg over geschreven en gepraat, maar het zou ons allemaal moeten 
boos maken. Wij leden van de provincieraad hier, het zou ons heel erg boos moeten maken. 
Ik had een reactie verwacht van de provincie. Maar, nee, niks heb ik gehoord, helemaal 
niets. Ik begrijp dat niet. We zitten volop in het wielerseizoen. Heel eenvoudig, een ploeg 
die in een koers rijdt en die voelt dat ze de koers uit handen aan het geven is, en er valt 
een gat, en die ploeg duikt niet in dat gat, die is verloren. Wel, wij zijn met de provincie op 
zoek naar opdrachten. Wij zijn in overlevingsmodus. Er valt hier een gigantisch gat, het gat 
dat gemaakt is door onze Vlaamse overheid. En wij duiken duidelijk niet in dat gat. Er is 
geen enkele reactie. Dan geven wij daar een grote opportuniteit weg. Het is grondgebonden 
materie bij uitstek, en toch doen wij niets. Geen enkele reactie van alle provincies, die 
trouwens door de Vlaamse regering gevraagd zijn om vorm te geven aan de toekomstige 
visie rond ruimtelijke ordening in die oefening “Ruimte Vlaanderen”. Dat is dus heel erg 
actueel. Waarom reageert de provincie niet? Of heeft het vastleggen van bosoppervlakte 
niets te zien met ruimtelijke ordening? Dat kan.  
Waar zit de provincie? Dat is mijn vraag. 
En dan, nog eens er bovenop, verwijst de minister-president naar de burgemeesters. 
Misschien ligt daar de oplossing, misschien ook niet. Dat zullen we zien. Maar bij die 
verwijzing naar de gemeenten vergeet de minister-president dan even dat bomen in 
bosverband een bevoegdheid is van ANB, met hun kapmachtiging die daarvoor moet 
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afgeleverd worden. En waar is het stand-still principe naartoe? Het stand-still principe dat 
al lang van kracht is in Vlaanderen, wat zegt dat er geen nettoverlies van het aantal bomen 
mag zijn in Vlaanderen. Niets van gehoord. Maar als hij het dan toch heeft over de 
gemeenten hebben we daar een raakvlak met de provincie. Want zoals we al weten zijn er 
intercommunales die zich bezighouden met ruimtelijke planning, waaronder IGEMO. Wij 
maken met de provincie tot 21 april 2021 nog altijd deel uit van IGEMO. Dus daar ligt ook 
een taak, ofwel de provincie, ofwel die intercommunales. Maar ergens moet er nu toch een 
signaal gegeven worden met dat actualiteitsgegeven. de Vlaamse regering weet 
hoegenaamd niet waar het naartoe moet. Ik geloof niet dat er iets op tafel gaat liggen voor 
de verkiezingen. Ik denk dat ik daarin niet alleen ben. Dus, waar zitten de provincies? En 
wat is dan rol van intercommunales die zich daarmee moeten bezighouden? 
 
Dank u voor uw antwoord. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 
De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Collega Kerremans, de reactie die u van ons mag 
verwachten is dat wij in dat openbaar onderzoek ons ding zouden gedaan hebben, en ons 
ding doen. Dat doen wij, zoals dat in dit huis gaat, met heel wat wetenschap en met heel 
wat kennis van het terrein. Ik kan u zeggen dat wij al jaren investeren in een heel degelijke 
GIS-toepassing waarin we heel goed weten welke delen van onze provincie het waard zijn. 
Zijn ze nog altijd bescherm, wettelijk? Dat weten we nog niet. Maar dat was net de 
bedoeling van die kaart om daar nu eindelijk duidelijkheid in te brengen. Wij stonden dus 
klaar om daar op te reageren. Dat is nu teruggetrokken. Op dit ogenblik weet ik niet welke 
verdere stappen u dan van ons concreet verwacht, want ik denk niet dat u tegen het 
principe van een boskaart bent. Maar ik denk dat u ook wel aanvoelt dat die laatste 
boskaart misschien niet tot een resultaat zou leiden die u van de provincies verwacht. Als 
daar fouten in zitten, of zaten, denk ik niet dat het een goede zaak had geweest om daar 
mee verder te gaan. Ik wacht nu op die kaart. Ik stel voor dat we dat ook doen, en dat we 
daar onze rol spelen, want de principes die daarachter zaten waren wel degelijk 
verregaand. Indien er een aanvraag was geweest op zo’n bos, en er werd een weigering 
uitgesproken zou er ook een verplichting komen om inderdaad een ruimtelijke visie te 
maken. Ik denk, en dat we het daar over eens zijn, dat het principe van die kaart goed is, 
maar dat we niet met de valse cartouches moeten gaan jagen, want dan gaan we niet tot 
een goed resultaat komen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 
De heer KERREMANS.- Bornem, stille waters, luide protesten. 
Waar gaat het hier over? Een vergunningsaanvraag die voorligt. Het heeft een dringend 
karakter, omdat de deputatie binnenkort een uitspraak moet doen: Edialux, een SEVESO-
bedrijf in Bornem. De vraag stelt zich of het nog wel verantwoord is om vergunningen te 
verlenen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten daar waar de ruimtelijke wanorde voor de 
facto onverenigbaarheid zorgt. 
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Edialux is al langer in Bornem gevestigd. Het is bedrijf dat courante bestrijdingsmiddelen 
en pesticiden voor huishoudelijk gebruik maakt. Men werkt er met heel giftige producten 
die er ook opgeslagen worden. Deze activiteit maakt van het bedrijf een SEVES0-bedrijf. 
De vergunningsaanvraag, die nu gepaard gaat met een verhuis en een uitbreiding van de 
opslagcapaciteit, maken van het bedrijf een hogedrempelinrichting. Volgens de 
burgemeester van Bornem stelt het bedrijf 70 werknemers uit de streek tewerk. Dat is 
niet onbelangrijk. De nieuwe vestiging gaat er echter komen op, ondertussen 350 m van een 
woonwijk en van een school. Ik heb gezien dat daar ook een rusthuis in de buurt is. Dat is 
het probleem. 
 
Na analyse van het dossier stellen we vast dat eens te meer werkgelegenheid de mantel 
blijkt te zijn waarmee alle risico’s worden toegedekt. Toch kunnen we er niet omheen dat 
een bedrijf niet zomaar een label van SEVESO-bedrijf krijgt. En ter informatie: SEVESO 
1976, Noord-Italië, een chemische ramp zorgt voor een zeer giftige gaswolk die daar 
ontsnapt is; mensen worden ernstig ziek; kleine dieren sterven; groenten in moestuinen 
verdorren; bomen verliezen hun bladeren. Nadien moeten vele mensen verhuizen omwille 
van blijvende verontreiniging. De abortuswet die toen in Italië nog zeer streng was, werd 
plaatselijk versoepeld vanwege een te groot risico op mismaakte foetussen. Europa 
vaardigt dan een SEVESO-richtlijn uit. Elk bedrijf dat activiteiten ontplooit op vlak van 
behandeling, productie, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen is een SEVESO-bedrijf. 
Edialux is zo’n bedrijf van hoge drempel omwille van de capaciteitstoename. Er zijn 
gasflessen aanwezig met geconcentreerde hoogtoxische gassen. Een lek kan dus voor een 
ramp zorgen. Er worden handelingen uitgevoerd met zeer giftige stoffen, waarbij ook 
nieuwe samenstellingen worden gemaakt. De omschrijving “fabricage van biociden” staat 
zelfs in de statuten van het bedrijf. Toch vond men het niet nodig een 
milieueffectenrapport op te maken. Men omzeilde deze verplichting handig door het woord 
‘productie’ nergens te vernoemen.  
 
Bij SEVESO-bedrijven zitten de risico’s echter niet alleen in het produceren van 
gevaarlijke stoffen, maar evengoed in het transport van, en naar, het bewerken van, het 
behandelen van, het manipuleren van, het gebruiken van, en het opslagen van gevaarlijke 
stoffen. De activiteiten van Edialux omvatten het afwinnen en verpakken van zowel 
vloeistoffen als vaste stoffen, en het formuleren, herformuleren van stoffen. Dit laatste 
is een operatie waarbij op basis van bestaande actieve bestanddelen nieuwe producten 
worden gemaakt. Bij een ramp zitten we te werken in een zeer kleine politiezone, en ook de 
plaatselijke brandweer, die deel uitmaakt van de zone Rivierenland, heeft zelf te weinig 
capaciteit. Men geeft dat ook toe. Men moet dus beroep doen op de omliggende korpsen, 
dat is ook de bedoeling van de nieuwe organisatie, maar we weten met zijn allen dat de 
N16, de E17, enz. een kluwen is, en toe zit. In concreto: het is helemaal niet zo evident om 
dat als argument te gaan gebruiken dat men wel klaar is voor dergelijke calamiteiten. 
 
Collega’s, kunnen we vandaag zomaar voorbijgaan aan de gevaren en de risico’s die er per 
definitie zijn bij zo’n activiteiten? Wij denken van niet. Wij zouden het ongepast vinden 
dat een SEVESO-bedrijf zo gemakkelijk een vergunning zou krijgen in deze omgeving. 
Alsof er ruimtelijk gezien in al die jaren niets zou gewijzigd zijn. De bevolking is het daar 
ter plaatse dan ook meer dan beu. Dat heb ik zelf kunnen vaststellen dat ze opgescheept 
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worden, en blijven opgescheept worden met meerdere dossiers met aanvragen, dossiers 
van zogenaamde vuile bedrijven. 
Horen dergelijke bedrijven hier nog wel thuis? 
 
Ik dank u voor uw antwoord. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 
De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Collega Kerremans, het is natuurlijk volstrekt aan u om 
vragen te stellen over deze zaak, maar u weet dat die beslissing nog niet genomen is. Dus ik 
kan hier vandaag over de uiteindelijke beslissing weinig zeggen. Dat zijn de fameuze 
intenties van de deputatie waar u naar vraagt. Ik moet mij dus beperken tot de procedure. 
Ik kan mij misschien via u ook wat richten tot die mensen die de zwarte vlaggen hebben 
uitgehangen in Bornem. 
U zegt dat er lichtzinnig een SEVESO-bedrijf wordt ingeplant. Ik denk het niet. Ik denk 
dat inderdaad SEVESO er toe gemaakt heeft dat er speciale procedures en afwegingen 
nodig zijn om daaraan toe te staan. Een van de dingen waar het nu over gaat is dat de 
veiligheidscontouren van bewoning, kwetsbare plekken vastgelegd zijn. Dat zal ook 
beoordeeld worden in dat dossier. Ik nodig u uit om dat erbij te nemen, en dan zal u zien 
hoe dat het beoordeeld wordt. De deputatie zal op basis van die adviezen haar beslissing 
nemen. Maar ik ben er zeker van wat u zegt: het aanmaken of het produceren staat in de 
statuten. Uit het dossier blijkt ook dat er geen enkele chemische reactie zal plaatsvinden 
op die plaats. Over de term “productie” zullen we dan misschien moeten discussiëren eens 
de beslissing genomen is. Maar wat mij betreft, als ik het dossier lees, denk ik dat het 
klopt dat daar geen productie plaatsvindt. 
Wat u ook nog zei over transport, daarvan denk ik ook wel degelijk dat dit bekeken wordt. 
Ook daarvoor zullen de nodige adviezen in het dossier zitten. 
Op dit ogenblik kan ik u alleen maar zeggen dat alle adviesinstanties, en dat zijn er heel 
wat, inclusief het college van Bornem - waar ik van begrijp dat zij achter deze beslissing 
staan, ik weet ook wel dat er in dit college discussie geweest is - finaal geoordeeld heeft 
dat het bedrijf dat er al zat uitbreidt, maar niet overgaat tot productie, en daar wel op 
zijn plaats zal zijn. Dat is wat ik ook in dat dossier heb gevonden. 
 
 
VOORZITTER.- Mijnheer Kerremans, u heeft nog een vraag over interimarbeid. Maar ik 
zou graag willen dat u niet over persoonlijke aangelegenheden spreekt, maar enkel over 
interimarbeid. 
 
De heer KERREMANS.- Dat wil ik zeker respecteren. Ik heb de vraag herwerkt en 
geprobeerd daar een beetje aan tegemoet te komen. 
Ik wil daarbij zeggen dat dergelijke mondelinge vraag fel wordt overwogen of je dat wel 
doet of niet. Het is niet aan ons om ons te mengen in interne werking van groendomeinen. 
Dat is duidelijk. Dat is ook niet mijn bedoeling. Dat er meningsverschillen kunnen zijn 
omtrent visie, aanpak, dat lijkt mij evident, ook wanneer directies veranderen, wanneer 
nieuwe werknemers komen, enz. 
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Maar wat mij wel stoort is dat het hier gaat, in een bepaald geval, over mensen die zich 
vele jaren ingezet hebben, telkens een interimcontract gekregen hebben vanwege een 
manier van werken die wellicht afgesproken was. Jaar na jaar wordt dat vernieuwd. Dus ik 
denk dat men dan tevreden is. Men bouwt inhoudelijk iets op, maar eigenlijk heb ik 
vastgesteld dat deze mensen toch wel niet alle rechten hebben op bepaalde momenten 
wanneer het belangrijk wordt. 
Dus de vraag is: hoe kijkt de provincie naar het omgaan met die interimcontracten? Dat 
bestaat in andere sectoren ook wanneer er piekmomenten zijn, wanneer er seizoenspieken 
zijn kan men daar naar grijpen. Er zijn misschien nog andere mogelijkheden, dat is eigenlijk 
de onderliggende vraag, om daaraan tegemoet te komen, waarbij dan de mensen die het 
werk mogen doen toch iets of wat meer rechten verwerven. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Peeters heeft het woord. 
 
De heer PEETERS, gedeputeerde.- Ik kan dus niet ingaan op het probleem dat u aankaart 
wat betreft een persoon. Ik kan alleen zeggen dat het systeem van interim gebruikt wordt 
in de groendomeinen Kempen omdat we daar, in tegenstelling tot de andere groendomeinen, 
tot nu toe nog een zeer beperkte werking hebben wat educatie betreft. Het gaat 
voornamelijk over educatieve activiteiten voor lagere school leerlingen, begeleide 
educatieve activiteiten en wandelingen waarvoor personeel ingezet wordt. In de grotere 
diensten, zoals in de regio Antwerpen, hebben wij een vast personeel. Dat zijn de wachters 
en de educatoren die vast in dienst zijn en een vast programma hebben voor de 
groendomeinen Antwerpen. Maar in de Kempen gaat het dus over zeer beperkte 
activiteiten. Als ik u zeg dat bijvoorbeeld zo’n educator op een half jaar 90 uren moet 
presteren is dat zeer beperkt. Dan kunnen wij onmogelijk deze mensen een volwaardig 
contract geven. Vandaar dat wij zeer uitzonderlijk werken - er zijn hier en daar nog 
diensten in de provincie waar dit gebeurt - met interimcontracten en dat wij op die manier 
toch proberen om daar een educatieve werking te handhaven. Indien gewenst kan ik het 
systeem van interim, en wat het juist betekent, eens laten toelichten in de commissie 
DMCO, of zelfs in de commissie Vrije Tijd als het specifiek gaat over de domeinen, als 
daar vraag naar zou zijn. Maar het is zo dat wij een contract hebben met een 
interimkantoor en dat het geen personeel is dat rechtstreeks valt onder onze diensten.  
Dat is alles wat ik daar kan over zeggen. 
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OPENBARE VERGADERING 

 
 
 

GRIFFIE 
Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 
 
De leden van de provincieraad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 datum 9 mei 2017 
 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2017 
 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 
  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 
 onderwerp Provincieraad 
 
 
 

Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
 
Ik heb de eer u mede te delen dat ik bij toepassing van artikel 20 van het 
provinciedecreet beslist heb de provincieraad bijeen te roepen op woensdag 
24 mei 2017 om 14.30 uur. 
 
U gelieve deze vergadering, die plaats heeft in het Bernarduscentrum, 
Lombardenvest 23 te 2000 Antwerpen, bij te wonen. Als bijlage zend ik u de 
agenda. 
 
Met bijzondere hoogachting, 
 
De voorzitter, 
 
 
 
Kris Geysen 
 

Postadres:  
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
T 03 240 50 11 
info@provant.be 

Bezoekadressen (van juni 2013 tot eind 2016) Administratie: 
Provinciehuis aan de Singel (PaS) 
Desguinlei 100 | 2018 Antwerpen  
Deputatieleden en kabinetten: Parkhuis 
Koningin Elisabethlei 18 | 2018 Antwerpen 
  12 

mailto:info@provant.be


VERGADERING VAN 24 MEI 2017 

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 24 MEI 2017 
Agenda 
 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 
 
0/1 Toekenning eretitels. Goedkeuring. 
 
 
1. Cultuur 
 
1/1 Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van 

het provinciedecreet. Depot erfgoedcollecties. Opdrachtdocumenten en 
keuze van gunningswijze. Goedkeuring. 
 

1/2 HETPALEIS: aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2015-2018. 
Goedkeuring. 

 
 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 
2/1 Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. 
 

2/2 Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte 
van de Moeder Gods. Budget 2017. Goedkeuring. Goedkeuring. 
 

2/3 Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte 
van de Moeder Gods. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. 
 

2/4 Fietsostradenetwerk: uitrol routetaal op diverse fietsostrades. Leveren en 
plaatsen van niet-inwendig verlichte verticale signalisatie. Leveren en 
plaatsen van markeringen. Goedkeuring. 
 

2/5 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/6 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene 
vergadering 16 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. 
 

2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene 
vergadering 16 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. 
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2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Toelichting 
bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Algemene 
vergadering 20 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. 
 

2/12 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/13 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting 
bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/14 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene 
vergadering 19 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. 
 

2/15 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Toelichting 
bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
 

2/16 Erratum. Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. 
Algemene vergadering 14 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 
 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 
 
4. Financiën en logistiek 
 
4/1 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Christus Geboortekerk. 

Opmaken van een beheersplan en ontwerpopdracht. Aanstellen ontwerper. 
Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Heist-op-den-Berg/Hallaar. Provinciaal 
groendomein De Averegten. Onthaal- en dienstencentrum. Persleiding 
onthaalgebouw - Boshuis. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/3 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 
weekendverblijven. Fase 5. Eerste reeks aankopen. Goedkeuring. 

 
 
5. Onderwijs en jeugd 
 
 
6. Energie, communicatie en ICT 
 
6/1 Overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen.  

Verlenging van de opdracht. Goedkeuring. 
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7. Recreatie, sport en toerisme 
 
 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 
8/1 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring aangepaste overeenkomst 

met vzw Contractor Safety Management vanaf 03/04/2017. Goedkeuring. 
 
 
9. Welzijn 
 
9/1 Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0949: Subsidies met betrekking tot gezins- en 
jeugdhulp (V)/Overige gezinshulp. Goedkeuring. 
 

9/2 Aanwending krediet sociale projecten 2017 voor innovatief project. 
Goedkeuring. 

 
 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 
10/1 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in 
de sociale economie. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 
 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 
 
1e bijkomende agenda 
11/1 Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. 

Toelichting bij het beleid van de Vereniging. Kennisname. 
 

11/2 Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. 
Algemene Vergadering van 15 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 
 
12. Waterbeleid 
 
12/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Aanleg overstromingszone tussen de Molse Nete 
7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol. Bestek en keuze van de wijze 
van gunnen. Goedkeuring. 
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13. Moties 
 
 
1e bijkomende agenda 
13/1 Motie aan de voorzitter van de raad van bestuur van de openbare 

vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ en bevoegd minister van Mobiliteit Ben 
Weyts betreffende problemen bij de Antwerpse vervoersmaatschappij ‘De 
Lijn’, ingediend door Jan Claessen. 

 
 
14. Interpellaties 
 
 
1e bijkomende agenda 
14/1 Interpellatie in verband met klaarheid gevraagd over tickets 

Tomorrowland voor provinciebestuur (voorwaarden en aantallen), 
ingediend door Nicole Naert (PVDA+). 

 
 
15. BESLOTEN VERGADERING 
 
15/1 Provinciale vertegenwoordiging in de raad van bestuur van de stichting 

van openbaar nut HET TONEELHUIS. Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 
 

Nr. 0/1 van de agenda 
 

Toekenning eretitels. Goedkeuring. 
Voorstel van het vast bureau 

 
De toekenning van eretitels van ambt wordt bepaald door een provinciaal 
reglement, zoals laatst gewijzigd door uw raad in zitting van 25 april 2013. 
 
Er werden twee aanvragen ontvangen voor de toekenning van een eretitel. Het 
betreft: 
 
Naam Aanvraag voor 
Tom Caals ere-provincieraadslid 
Tine Muyshondt ere-provincieraadslid 
 
De aanvragen beantwoorden aan de gestelde voorwaarden en worden gunstig 
geadviseerd door het vast bureau. 
 
Dit verslag werd door het vast bureau goedgekeurd op 23 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op art. 1 van het provinciaal reglement houdende toekenning van de eretitel 
van ambt aan gewezen provincieraadsleden, aan gewezen leden van het vast 
bureau van de provincieraad en aan gewezen leden van de deputatie, laatst 
gewijzigd op 25 april 2013; 
 
Op voorstel van het vast bureau, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Aan de heer Tom Caals, gewezen lid van de provincieraad, wordt de eretitel van 
ere-provincieraadslid toegekend. 
 
Artikel 2: 
Aan mevrouw Tine Muyshondt, gewezen lid van de provincieraad, wordt de eretitel 
van ere-provincieraadslid toegekend. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
59 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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1. Cultuur 
 

Nr. 1/1 van de agenda 
 

Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. 
Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. 

Depot erfgoedcollecties. Opdrachtdocumenten en 
keuze van gunningswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Voor de externe opslag van erfgoedcollecties doen de provinciale musea vandaag 
beroep op een raamovereenkomst voor flexibele opslag bij Katoennatie (Logisport). 
Deze overeenkomst loopt ten einde medio 2018.  
 
De Lieven Gevaerttoren in het Fotomuseum zal volgend jaar in gebruik genomen 
worden; dit depot is gericht op de opslag van kwetsbaar fotomateriaal en 
aanverwanten. Een aantal deelcollecties en ondersteunend materiaal kunnen daar 
niet terecht. Voor het Modemuseum geldt dat de in het masterplan voorziene 
interne depotruimte niet volstaat voor een kwalitatieve opslag van alle 
deelcollecties. En ook DIVA zal voor een aantal grote stukken blijvend beroep 
moeten doen op externe opslag. 
 
De plannen voor de bouw van een eigen erfgoeddepot op Campus Vesta werden in 
het licht van de afslanking van de provincies opgeborgen. Om de opslag op lange 
termijn te garanderen en dit op betaalbare wijze, wordt een raamovereenkomst 
voor de opslag van de erfgoedcollecties van de provincie Antwerpen en de APB's 
Modemuseum, Fotomuseum en Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 
(DIVA) in de markt gezet. 
 
In deze raamovereenkomst is ook een perceel voorzien voor flexibele opslag om 
onder meer op korte termijn te kunnen voldoen aan opslagbehoeften in het kader 
van interne en externe verhuisbewegingen van het Modemuseum en het 
Fotomuseum. Op dit perceel zou de provincie Antwerpen ook beroep kunnen doen 
voor de opslag van de kunstcollectie.  
 
De drie provinciale musea kunnen in de toekomst een regierol opnemen inzake 
erfgoeddepots voor het bredere Vlaamse veld inzake mode, fotografie, 
edelsmeedkunst, juwelen en diamanten. Het bestek voorziet de mogelijk voor 
derden om in dit kader ook beroep te doen op de raamovereenkomst.  
 
De opdracht wordt onderverdeeld in drie percelen.  
 
Perceel A betreft de huur van een depot voor de opslag van museale collecties en 
ondersteunend materiaal van het Modemuseum, het Fotomuseum en DIVA. We 
verwachten een voorstel voor de huur van een casco depotruimte van minimum 
1400 m² en maximum 2000 m² voor lange termijn opslag, looptijd 10 jaar (daarna 
jaarlijks stilzwijgend verlengbaar) en dit tegen een vaste maandelijkse prijs. 
 
Aangezien er een grote kost gepaard gaat met het kunsttransport van de 
erfgoedcollecties en de objecten vaak zeer fragiel zijn waardoor het teveel 
manipuleren hiervan extra schade zou teweeg brengen, wordt ervoor gekozen de 
duurtijd van deze raamovereenkomst vast te stellen op 10 jaar, met mogelijkheid 
tot jaarlijkse stilzwijgende verlenging.  
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Perceel B omvat de tijdelijke en variabele opslag van museale collecties en 
ondersteunend materiaal, met inbegrip van rekken. De collectiestukken kunnen 
worden toegevoegd en weggehaald uit de ruimte met telkens een aanpassing van 
de kostprijs. Dit perceel zal gegund worden voor een periode van 10 jaar, met de 
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.  
 
Perceel C omvat de zuurstofvrije opslag van de kunststofcollectie van het 
Modemuseum, met een gevraagde oppervlakte van 50m². Dit perceel zal gegund 
worden voor een periode van 10 jaar (daarna stilzwijgend verlengbaar) en dit tegen 
een vaste maandelijkse prijs.  
 
De aanbestedende overheid is de rechtspersoon Provincie Antwerpen. De Provincie 
Antwerpen treedt op als opdrachtencentrale 
 
De 3 percelen zullen worden gegund via een onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking in toepassing van artikel 26 §2 1° b) van de wet van 15 juni 2006 
betreffende de overheidsopdrachten. De aard en omvang van de depotruimte is 
weliswaar eenduidig vast te stellen, maar de modaliteiten inzake flexibiliteit, 
toegang, inrichting, manipulaties en dies meer kunnen enkel in overleg op een 
efficiënte manier vastgesteld worden. 
 
De opdracht zal gegund worden op basis van onderstaande gunningscriteria met 
volgend gewicht. 
 
Perceel A: depot erfgoedcollecties musea 

• Prijs 60% 
• Kwaliteit 20% 
• Risicobeheer 10% 
• Ligging en bereikbaarheid 10% 

 
Perceel B: tijdelijke opslag erfgoedcollecties 

• Prijs 60% 
• Kwaliteit 20% 
• Risicobeheer 10% 
• Ligging en bereikbaarheid 10% 

 
Perceel C: depot voor opslag kunststoffen 

• Prijs 60% 
• Kwaliteit 20% 
• Risicobeheer 10% 
• Ligging en bereikbaarheid 10% 

 
Aan de inschrijvers wordt gevraagd een offerte in te dienen voor één of meerdere 
percelen. De inschrijver mag zijn offertes op de verschillende percelen aanvullen 
met een prijsvermindering die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging 
van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte indient.  
 
Voor de onderhandelingsprocedure zullen volgende evaluatie- en onderhandelings-
processen gehanteerd worden: 
Ronde 1:  

De regelmatige offertes zullen in eerste instantie op hun inhoud en conform de 
gunningscriteria geëvalueerd worden, zonder bijkomende toelichtingen of 
vraagstellingen. Tenzij de resultaten van de beoordeling in de eerste ronde een 
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kleiner of groter aantal wettigt, zullen de drie best geklasseerde inschrijvers uit 
de eerste ronde toegelaten worden tot ronde twee. 

Ronde 2:  
Na de eerste evaluatieronde worden de resterende inschrijvers uitgenodigd om 
hun inschrijving toe te lichten en vragen van de aanbestedende overheid te 
beantwoorden. 
De inschrijver staat in voor het verslag van het verloop van deze toelichting. Dit 
verslag wordt tezamen met de eventuele wijzigingen en prijsaanpassingen 
binnen de vijf werkdagen na de presentatie overgemaakt aan het bestuur (mag 
via e-mail). 
Op basis van de verstrekte toelichtingen zal de puntenscore bijgestuurd worden. 
Tenzij de resultaten van de beoordeling in de eerste ronde een kleiner of groter 
aantal wettigen, zullen de twee best geklasseerde inschrijvers uit de tweede 
ronde toegelaten worden tot ronde drie. 

Ronde 3:  
De inschrijvers die tot de derde ronde zijn toegelaten, krijgen de gelegenheid 
een “best and final offer” uit te brengen op basis van de voorstellen die de 
aanbestedende overheid tijdens onderhandelingssessies met de inschrijvers 
aanbrengt. De “best and final offers” worden vervolgens opnieuw beoordeeld. 
De best gerangschikte inschrijver wordt uitgenodigd voor de finalisatieronde. 

Finalisatieronde:  
In deze ronde dient de overblijvende inschrijver een geconsolideerde versie van 
de offerte en aanvullingen op te maken. In deze fase worden geen nieuwe 
elementen aangebracht. 

 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op van artikel 26 §2 3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten; 
 
Overwegende dat het departement Cultuur behoefte heeft aan een 
raamovereenkomst voor depotopslag voor de erfgoedcollecties; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad beslist een opdracht voor de opslag van erfgoedcollecties in de 
markt te zetten met een raming van 750.000 EUR exclusief btw voor een periode 
van 10 jaar. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Wij gaan een aantal argumenten naar voor brengen die voor ons 
essentieel zijn om tegen te stemmen. Maar eigenlijk hadden we vooraf willen vragen om dit 
punt uit te stellen, gelet op die argumenten. 
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Wij hadden graag een grondig debat gehad voorafgaand aan deze beslissing. Welke zijn 
onze argumenten? 
Het gaat over een raamcontract van 10 jaar. Dat is vrij lang voor het opslaan van tijdelijke 
depots. Wat voor ons essentieel is, is het fundamentele debat over waarom men dat naar 
de privésector brengt, en waarom men geen oplossingen zoekt binnen de eigen organisatie, 
de taak als overheid te kunnen organiseren. Dan hadden we graag gewacht. In de commissie 
is er toegezegd dat er een overzicht zal gegeven worden van de kosten voor die 
erfgoeddepots, en we hadden wel graag gewacht op die resultaten om daar een juist 
oordeel te kunnen over vellen hoeveel het uitbesteden naar de privé kost. 
We vinden ook dat het beleid rond de erfgoeddepots meer in het algemeen aan een 
grondige evaluatie en een kritische bespreking moet onderworpen worden. Dus we zitten 
hier met gans de overgang van de materie naar Vlaanderen, en wij hebben het al 
meegemaakt bij het afblazen van Campus Vesta dat daar al een bedrag van 170.000 EUR 
was uitgegeven aan een architect, en dat we dan daarna beslist hebben om daar niet verder 
op door te gaan met redelijke argumenten. We zitten daar toch wel in een chaos. We 
hadden eigenlijk wel graag daar duidelijkheid over gehad. 
Op basis daarvan gaan we tegenstemmen. Maar, misschien als er uitstel is, moet er nu niet 
gestemd worden. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Naert, ik zie niet in waarom dat we dit punt 
zouden uitstellen. Ik heb in de commissie ook al duidelijk gemaakt wat het opzet is. Medio 
2018 houdt de raamovereenkomst met de Katoennatie op. Dus we moeten nu zien dat we 
met een nieuwe raamovereenkomst oplossingen kunnen aanreiken aan de noden van onze 
musea. We zitten met een aantal musea. Het Fotomuseum zal nog een aantal belangrijke 
verhuisbewegingen kennen. Dus we moeten zien dat we de collecties goed kunnen 
onderbrengen in depots. Het Modemuseum zal ook van start gaan met een ganse 
verbouwing. Ook daar moeten we zien dat een aantal stukken in depot kunnen. Dit is een 
raamovereenkomst waar we per zaak die zich voordoet plek kunnen innemen in het depot. 
We moeten vooruit kijken. De discussie die in de commissie is gevoerd was een discussie 
over een mogelijkheid om zelf nog een depot te bouwen. Maar eerlijk gezegd, mevrouw, u 
weet toch ook wel dat wij per 1/1/2018 daar niet meer bevoegd gaan voor zijn. Dus heeft 
het nog weinig zin. Maar we moeten natuurlijk wel zien dat onze musea verder kunnen, ook 
al gaan zij binnen een bepaalde periode overgaan via de Stichting naar de stad. 
We kunnen die mensen niet in de steek laten, dus we moeten oplossingen bieden. Dat is de 
reden dat ik ook vraag om dit gewoon te stemmen. 
 
Ik dank u. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Het is wel een raamakkoord van 10 miljard. Dat de provincie dat op zich 
neemt, dat is toch wel vrij lang. Ik begrijp uw argumentatie, maar ik vind niet dat die 
opgaat voor 10 miljard.  
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Een tweede vraag: is het mogelijk, misschien nu niet voorafgaand aan dit punt, om eens een 
grondige discussie te hebben in het kader van de transitie wat we met die zaak dan gaan 
doen? 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw, ik had u dat al toegezegd in de commissie. 
We gaan u ook een overzicht geven van wat het depotverhaal ons kost. Dat gaan we zeker 
doen. Ik wil absoluut de volgende commissie de nodige tijd besteden om u meer toelichting 
te laten geven over onze depotwerking. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- We gaan over tot de stemming van dit punt waar dat wij gaan 
tegenstemmen. Er moet geen bijkomende stemming gebeuren. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
58 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd. 
 
Goedgekeurd met 58 stemmen ja bij 1 stem nee. 
 
 

Nr. 1/2 van de agenda 
 

HETPALEIS: aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2015-2018. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
De provincie heeft met de stichting van openbaar nut HETPALEIS een 
samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 afgesloten (goedgekeurd door de 
provincieraad op 27 november 2014 – zie bijlagen). 
 
Deze overeenkomst bepaalt dat HETPALEIS zich voor de periode van deze 
overeenkomst engageert om mee te werken aan de provinciale beleidsactie 
‘Kleuters naar theater en museum’. Dat vertaalt zich in de overeenkomst meer 
specifiek als een verplichting voor HETPALEIS om voor de duur van de 
overeenkomst een locatietheaterproject voor kinderen van de leeftijd 4+ op te 
nemen in haar schoolaanbod voor scholen uit de hele provincie. Daarbij heeft 
HETPALEIS bijzondere aandacht voor scholen in landelijke gemeentes en biedt 
HETPALEIS dit locatietheaterproject aan een vaste prijs aan en maakt hierdoor 
abstractie van eventuele verschillen in vervoersonkosten afhankelijk van de locatie 
van de deelnemende school. De provincie gaf hiervoor in 2015 en 2016 jaarlijks 
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een projectsubsidie van 100.000 EUR en geeft hiervoor in 2017 en 2018 jaarlijks 
een projectsubsidie van 50.000 EUR. 
 
De provinciale beleidsactie waarbinnen deze overeenkomst kadert werd intussen 
vervangen door de meer algemene beleidsactie ‘Partner bovenlokale cultuur. We 
ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in 
de provincie Antwerpen’. De samenwerkingsovereenkomst dient dan ook in die zin 
aangepast te worden. In artikel 1 dient aangegeven te worden dat deze beleidsactie 
werd vervangen. Aan de eerste zin dient toegevoegd te worden: “, intussen 
vervangen door de provinciale beleidsactie ‘Partner bovenlokale cultuur. We 
ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in 
de provincie Antwerpen’.” In de tweede zin moet de zinsnede “‘Kleuters naar 
theater en museum’” geschrapt worden. In de derde zin wordt toegevoegd: “Met 
deze actie richt de provincie zich “onder andere” op (…)”. 
 
Verder stelde HETPALEIS de vraag of het de projectsubsidie 2017 mag gebruiken 
voor een investering in de HETPALEIS-bus. Het is met deze bus dat HETPALEIS de 
locatietheaterprojecten waarvan sprake is in de overeenkomst tot bij de scholen in 
de provincie Antwerpen brengt. De bus is echter aan vervanging toe. HETPALEIS 
zou de provinciale middelen die het in 2017 krijgt eenmalig willen investeren in de 
aankoop en het inrichten van een ‘nieuwe’ tweedehands bus. Vanaf 2018 kan 
HETPALEIS dan met de nieuwe bus weer locatietheater brengen. Aangezien deze 
investering het doel van de samenwerkingsovereenkomst ten goede komt, wordt 
voorgesteld om deze besteding van de provinciale projectsubsidie 2017 op te 
nemen in de samenwerkingsovereenkomst. In artikel 3 wordt bij de opsomming 
van de verplichtingen van HETPALEIS ten aanzien van de provincie een punt 
toegevoegd: “HETPALEIS besteedt de projectsubsidie 2017 aan de aankoop en 
inrichting van een tweedehands bus waarmee het locatietheaterprojecten tot bij 
scholen in de hele provincie Antwerpen kan brengen.” 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 20 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 met HETPALEIS wordt aangepast als 
volgt: 
 

- In artikel 1, eerste zin wordt toegevoegd: “, intussen vervangen door de 
provinciale beleidsactie ‘Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en 
stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de 
provincie Antwerpen’.” 

- In artikel 1, tweede zin wordt de zinsnede “‘Kleuters naar theater en 
museum’” geschrapt. 

- In artikel 1, derde zin wordt toegevoegd: “Met deze actie richt de provincie 
zich “onder andere” op (…)”. 

- In artikel 3 wordt toegevoegd: 

 23 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

• “HETPALEIS besteedt de projectsubsidie 2017 aan de aankoop en 
inrichting van een tweedehands bus waarmee het 
locatietheaterprojecten tot bij scholen in de hele provincie Antwerpen 
kan brengen.” 

 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
59 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

Nr. 2/1 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek 
Maria Boodschap. Rekening 2016. Advies. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In vergadering van 6 februari 2017 heeft de Grieks-orthodoxe kerkfabriekraad van 
Maria Boodschap te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2016 opgemaakt en 
goedgekeurd. Het dossier is op 1 maart 2017 ingekomen op het provinciebestuur 
van Antwerpen. 
 
De rekening 2016 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 
goedgekeurde budget 2016. 
Het budget 2016 voorzag enkel exploitatie-uitgaven en geen investeringsuitgaven. 
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 19.525,00 EUR. 
De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 5.460,00 EUR 
(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.222,35 EUR (gecorrigeerd overschot 2014). 
De provinciesubsidie werd geraamd op 12.842,65 EUR. 
 
In vergadering van 26 november 2015 heeft uw raad akte genomen van het budget 
2016. 
 
De provinciesubsidie ten bedrage van 12.842,65 EUR (exploitatie) werd uitbetaald 
op 25 februari 2016. 
 
De rekening 2016 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 17.895,79 EUR en als 
ontvangstentotaal 19.279,48 EUR, met een batig saldo van 1.383,69 EUR. Dit batig 
saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2017. 
 
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2016 
van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen gunstig te 
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek 
van Maria Boodschap te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 1 maart 2017; 
 
Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het verslag van de deputatie; 
 
Op voorstel van deputatie, 
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BESLUIT: 
Enig artikel: 
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2016 van de Grieks-
orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen met voor de exploitatie: 
als som van de ontvangsten: 19.279,48 EUR 
als som van de uitgaven: 17.895,79 EUR 

_______________ 
met een batig saldo van: 1.383,69 EUR. 
 
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2016 van de Grieks-orthodoxe 
kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
59 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 
 

Nr. 2/2 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 
de Geboorte van de Moeder Gods. Budget 2017. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 van 
de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te 
Antwerpen goedgekeurd. Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2017 
exploitatie-uitgaven ten bedrage van 8.055,00 EUR, exploitatieontvangsten ten 
bedrage van 5.510,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van (8.055,00 EUR 
– 5.510,00 EUR =) 2.545,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 
 
De kerkfabriekraad heeft het budget 2017 opgemaakt en goedgekeurd in 
vergadering van 28 maart 2017. Het budget 2016 werd gunstig geadviseerd door 
Metropoliet Athenagoras op 21 april 2017. Het dossier is op 25 april 2017 
ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 
 
In het budget 2017 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 25.308,00 EUR. De 
exploitatieontvangsten worden geraamd op 21.693,40 EUR. De provinciesubsidie 
bedraagt voor 2017 voor de exploitatie derhalve 25.308,00 EUR – 21.693,40 EUR = 
3.614,60 EUR – 51,67 EUR (gecorrigeerd overschot 2015) = 3.562,93 EUR; dit is 
1.017,93 EUR meer dan het bedrag van 2.545,00 EUR vermeld in het 
goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 
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De relatief kleine overschrijding van dit bedrag is te verklaren door de verhuis 
omwille van de brandveiligheid van de locatie van de eredienstviering van de kapel 
van het Van Celstinstituut op de Sint-Jacobsmarkt naar de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw van de Rozenkrans te Wilrijk, die in medegebruik werd genomen met de 
aldaar gevestigde en verder bestaande rooms-katholieke kerkfabriek en die in 2014 
niet kon voorzien worden. 
 
Er zijn in 2017 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
 
Luidens de artikels 49 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten kan de provincieraad 
– als de provinciale subsidie in het budget niet binnen de grenzen blijft van het 
bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – het budget toch 
goedkeuren als dit door bijzondere omstandigheden verantwoord is. 
 
De deputatie stelt uw raad voor om het budget 2017 van de Roemeens-orthodoxe 
kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen goed te keuren 
zonder formulering van begrotingstechnische opmerkingen. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het budget 2017 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de 
Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen en op het gunstig advies 
dienaangaande van 21 april 2017 van Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen op 25 april 2017; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek in 
2017 beroep doet op een exploitatiesubsidie van 3.562,93 EUR, terwijl in het 
goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 een iets lagere exploitatiesubsidie van 
2.545,00 EUR was opgenomen; 
 
Gelet op het feit dat deze relatief kleine overschrijding van het bedrag van de 
provinciesubsidie vermeld in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 te 
verklaren en te verantwoorden is door de omwille van de brandveiligheid 
noodzakelijke verplaatsing van de locatie van de eredienst van de kapel van het 
Van Celstinstituut op de Sint-Jacobsmarkt te Antwerpen naar de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans te Wilrijk; 
 
Gelet op de artikels 49 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt het budget 2017 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van 
de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen met een provinciesubsidie van 
3.562,93 EUR voor de exploitatie 2017 zonder formulering van 
begrotingstechnische opmerkingen. 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
59 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 
 

Nr. 2/3 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 
de Geboorte van de Moeder Gods. Rekening 2016. 

Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In vergadering van 28 maart 2017 heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriekraad 
van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 
2016 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 11 april 2017 ingekomen op 
het provinciebestuur van Antwerpen. 
 
De rekening 2016 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 
goedgekeurde budget 2016. 
Het budget 2016 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 7.900,00 EUR. 
De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 7.900,00 EUR, waarvan: 
- geldinzameling, stortingen, giften: 5.000,00 EUR; 
- gecorrigeerd overschot van de rekening 2014: 1.239,77 EUR; 
- provinciesubsidie: 1.660,23 EUR. 
 
In vergadering van 22 september 2016 heeft uw raad akte genomen van het 
budget 2016. 
 
De provinciesubsidie ten bedrage van 1.660,23 EUR werd uitbetaald op 8 november 
2016. 
 
De rekening 2016 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 7.911,63 EUR en als 
ontvangstentotaal 11.447,02 EUR, met bijgevolg een batig saldo van 3.535,39 EUR. 
Dit batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2017. 
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2016 
van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te 
Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 mei 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de Roemeens-orthodoxe 
kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen, ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen op 11 april 2017; 
 
Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2016 van de 
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te 
Antwerpen met voor de exploitatie: 
 

als som van de ontvangsten: 11.447,02 EUR 
als som van de uitgaven: 7.911,63 EUR 

_______________  
met een batig saldo van: 3.535,39 EUR. 

 
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2016 van de Roemeens-orthodoxe 
kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen gunstig te 
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
59 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 
 

Nr. 2/4 van de agenda 
 

Fietsostradenetwerk: uitrol routetaal op diverse fietsostrades. 
Leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte 

verticale signalisatie. Leveren en plaatsen van markeringen. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. Situering 
De provincie Antwerpen heeft als één van haar kerntaken het realiseren van 
fietsostrades. Dit doet ze door gedeelten zelf aan te leggen en door gemeenten 
subsidies te verlenen voor de fietsinfrastructuur die zij aanleggen. In samenwerking 
met de vijf Vlaamse provincies werd er een routetaal ontwikkeld met een 
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fietsostradelogo, een unieke nummering per fietsostrade en een 
bouwstenencatalogus voor het begeleiden van de fietser op de route van de 
fietsostrade. 
 
De opdracht bestaat uit het leveren en plaatsen van bewegwijzering, 
verkeersborden en markeringen door het aanbrengen van de uniforme routetaal op 
diverse fietsostrades. Naast de routebegeleiding worden waar nodig de bestaande 
verkeersborden aangepast aan de huidige verkeerswetgeving rekening houdend 
met de nieuwe regelgeving rond de speed pedelec.  
 
Het uitrollen van de routetaal op de fietsostrades maakt de fietsostrades als route 
meer leesbaar en vindbaar. Zo wordt de provincie Antwerpen zichtbaar op het 
terrein en informeren we de inwoners over het bestaan van de fietsostrades en hun 
mogelijkheden. De dienst Mobiliteit (DMOB) maakt hiervoor per route een 
bewegwijzerplan op dat zij afstemmen met de betrokken gemeenten. Deze 
opdracht maakt het mogelijk om het plan op het terrein uit te voeren. 
 
voorbeeld van een routetaal voorbeeld van een  
 overzichtsbord 

         
 
2. Gunningswijze en bestek 
De deputatie stelt voor om een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor 
werken voor een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van 
verkeersborden, wegwijzers en markeringen op en langs de fietsostrades in het 
kader van de uitrol van de routetaal via een open aanbesteding. In dit raadsbesluit 
legt de deputatie de principiële beslissing om de opdracht te plaatsen, de keuze van 
de gunningswijze en het bestek voor. 
 
De opdracht omvat het leveren, plaatsen en verwijderen van verkeerstekens, 
afbakeningsmateriaal en markeringen en omvat: 

• het leveren, plaatsen en verwijderen van verkeerstekens en paaltjes 
• het aanbrengen van markeringen in verf, thermoplasten en koudplasten 

Een gedetailleerde opdrachtomschrijving vindt uw raad terug in het bestek. 
 
Het raamcontract voorziet in een clausule dat de provincie Antwerpen optreedt als 
opdrachtencentrale. Hierdoor kunnen alle aanbestedende overheden zoals riool-, 
waterweg-, weg- en spoorbeheerders, maar ook politiezones, gemeenten en steden 
(inclusief autonome provinciale en gemeentelijke bedrijven) in de provincies 
Antwerpen en Vlaams-Brabant opdrachten aan de geselecteerde aannemer gunnen 
zonder een bijkomende gunningsprocedure gedurende 4 jaar. De gekozen 
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opdrachthouder zal elke deelopdracht op basis van deze raamovereenkomst 
rechtstreeks aan de bestellende overheid factureren. 
 
3. Kostprijs 
De deputatie raamt de kosten van deze opdracht voor de provincie Antwerpen op 
600.000,00 EUR inclusief btw voor een periode van 48 maanden, of 
150.000,00 EUR inclusief btw per jaar. 
  
Het budget is beschikbaar op ARK 2017/22810000/19/0290 Overige onroerende 
infrastructuur - installaties, uitrusting, werken: aanschaffingswaarde 
(ramingsnummer 2017141251). 
 
De bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar in ABM. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed op 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de artikels 43 §2 11 en 57 §3 4° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten; 
 
Overwegende dat de dienst Mobiliteit behoefte heeft aan een raamovereenkomst 
voor het leveren en plaatsen van verkeersborden en markeringen voor het uitrollen 
van de routetaal op diverse fietsostrades; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1:  
De provincieraad beslist een raamcontract voor het leveren en plaatsen van 
verkeersborden en markeringen gedurende een periode van 4 jaar, in de markt te 
zetten. 
 
Artikel 2: 
De provincieraad kiest als gunningswijze de open aanbesteding in toepassing van 
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en keurt het bestek 
voor deze opdracht goed. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
60 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
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Nr. 2/5 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
 

 
 

Toelichting bij het beleid van Cipal dv 
 

1. Toelichting bij het beleid 
 
In oktober 2016 heeft Cipal haar historisch opgebouwde IT- en HR-activiteiten 
ondergebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv. Nu er een veilige haven 
met veelbelovende groeiperspectieven is gevonden voor onze eerder commerciële 
en technische activiteiten, kunnen we ons binnen Cipal dv met volle overgave 
concentreren op het vorm geven van de toekomstvisie voor onze intercommunale. 
Wat betreft onze intercommunale werking wensen we alvast een pad uit te zetten 
waarbij Cipal terugkeert naar de basis. Wij willen evolueren tot een intercommunale 
die terug als verlengstuk van haar vennoten werkt in een echt dienstverlenend en 
kostendelend model.  
 
In de loop van 2016 werden reeds de eerste stappen gezet om bepaalde delen van 
onze werking sterker in te vullen vanuit onze intergemeentelijke identiteit. De 
belangrijkste acties op dat vlak waren de ontwikkeling van een kostendelende 
ondersteuning voor informatieveiligheid en het samen aankopen van generieke ICT 
software waartoe de opdrachtencentrale meer dan 150 deelnemers telt 
ondertussen. Dat lokale besturen nood hebben aan meer ondersteuning op het vlak 
van slimme digitalisering en e-government, blijkt uit het in 2016 gepubliceerde 
I-monitorrapport dat aantoont dat de digitale maturiteit van lokale besturen nog 
sterk verbeterd kan worden. Er lijkt vooral een grote nood te zijn aan een meer 
strategische benadering van ICT bij lokale besturen. Slimmer digitaliseren en grote 
investeringen in ICT beter doen renderen zijn daarbij belangrijk. De unieke 
kruisbestuiving tussen domeinexpertise, kennis inzake overheidsprocessen en 
IT-kennis zorgt ervoor dat Cipal de partner bij uitstek is om besturen op vlak van 
ICT meer slagkracht te geven. 
 
Naast een goede basisdienstverlening, biedt het huidige tijdperk van grote 
technologische voorspoed wellicht ook nieuwe opportuniteiten om de 
intercommunale werking een nieuwe start te geven. Aan de vooravond van de 
4de industriële revolutie hebben lokale besturen een unieke kans om zich te 
verenigen rond initiatieven die bijdragen tot de creatie van een “slimme regio”. 
Weldra zal immers elke stad, gemeente of organisatie met slimme technologie 
geconfronteerd worden. En net omdat iedereen in onze maatschappij ermee 
geconfronteerd zal worden, is dit thema te belangrijk om louter aan ingenieurs of 
aan commerciële organisaties over te laten.  
 
Meer dan ooit tevoren laat dit ons toe te bouwen aan een duurzaam en 
toekomstgericht traject in het belang van onze vennoten, onze medewerkers en 
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onze klanten, die wij nadrukkelijk wensen te bedanken voor het gestelde 
vertrouwen in Cipal. 
 
 
 2. Structuur van de Cipal-groep 
 
2.1 Algemeen 
 
De dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal dv”) is een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de zin van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking (“IGS-decreet”). De vereniging 
heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en 
communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar 
vennoten.  
 
Cipal dv telt heden 250 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s en hun 
verenigingen, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) die van 
haar diensten gebruik maken.  
 
Midden 2015 nam de raad van bestuur een aantal fundamentele beslissingen inzake 
de kerntaken en strategische (her)positionering van de vereniging. De raad van 
bestuur besliste dat Cipal dv zich stapsgewijs minder als technische ICT-provider of 
softwareleverancier zou profileren, maar meer en meer als een begeleider van haar 
vennoten op het vlak van e-government en bijhorende organisatorische 
veranderingsprocessen. De meer technische ICT-activiteiten werden met inbegrip 
van het bijbehorende personeel eind 2015 overgedragen aan dochteronderneming 
Cipal IT Solutions nv. 
 
Om de strategische herpositionering van de intercommunale activiteiten waar te 
maken, trok Cipal dv de voorbije jaren een aantal nieuwe medewerkers aan. Deze 
adviseurs ondersteunen en begeleiden de vennoten op het vlak van digitale 
transformatie en e-government, informatiebeheer en informatieveiligheid en zo 
meer. Daarnaast treedt Cipal dv ook op als aankoopcentrale voor lokale besturen 
voor specifieke ICT-producten, waaronder bijvoorbeeld standaardsoftware 
(Microsoft, enz.). 
 
Om het nieuwe dienstenaanbod beter bekend te maken besliste de raad van 
bestuur in september 2016 om een nieuwe merknaam te lanceren voor deze 
dienstverlening: “C-smart” met als baseline “Lokaal digitaal”. 
 
2.2 Participaties Cipal dv (situatie per 31 december 2016) 
 
Cipal dv participeert sinds juni 2011 in het kapitaal van Cipal IT Solutions nv en 
bezit vandaag alle aandelen, uitgezonderd 1. Deze participatie is gebaseerd op 
artikel 78 van het IGS-decreet dat dienstverlenende verenigingen onder bepaalde 
voorwaarden toelaat deel te nemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
rechtspersonen. De participatie bood een oplossing voor de activiteiten die Cipal dv 
uitvoerde voor niet-vennoten waaronder de activiteiten voor de Vlaamse overheid. 
  
In een brief van 14 juni 2010 van de voogdijoverheid werd aan Cipal dv 
meegedeeld dat dienstverlening aan niet-vennoten onder bepaalde voorwaarden 
toelaatbaar is indien dit gebeurt door middel van een participatie in een 
privaatrechtelijke rechtspersoon. Mede in het licht daarvan besliste Cipal dv in 2011 
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om de activiteiten voor niet-vennoten af te splitsen en over te dragen aan Cipal IT 
Solutions nv. Vervolgens werden eind 2015 ook de meer technische ICT-activiteiten 
met inbegrip van het bijbehorende personeel overgedragen aan 
dochteronderneming Cipal IT Solutions nv. 
 
Daarnaast heeft Cipal dv ook een participatie van 24,15% in het kapitaal van 
Jobpunt Vlaanderen cvba. Jobpunt Vlaanderen biedt ondersteuning aan het 
personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt zo bij 
tot een moderne en efficiënte overheid. 
 
Cipal IT Solutions nv heeft op haar beurt sinds 7 oktober 2016 een participatie van 
50% in het kapitaal van Cipal Schaubroeck nv. De andere 50% van het kapitaal is 
in handen van de heer Schaubroeck. Cipal IT Solutions nv heeft haar bedrijfstakken 
‘ICT-activiteiten’ en ‘HR-activiteiten’ met inbegrip van het bijbehorende personeel 
ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv.  
 
Cipal IT Solutions nv zelf spitst zich voortaan toe op het nemen en beheren van 
participaties in IT-ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan de bouw 
van de ‘overheden van de toekomst’. Naast de 50% participatie in Cipal 
Schaubroeck nv, beheert ze ook haar participaties in Brocade Library Services nv 
(63,89% participatie) en in Woonpartners nv (22,15% participatie). Tevens wordt 
gekeken om de komende jaren nieuwe participaties op te bouwen. Daarnaast 
overweegt Cipal IT Solutions nv in de toekomst ook te investeren in een 
incubatiecentrum waar voornoemde beloftevolle IT-bedrijven volop tot ontwikkeling 
kunnen komen. Tot slot zal deze entiteit het datacenter in Geel verder uitbouwen 
en vormgeven naar de toekomst toe. 
 
Brocade Library Services nv (commercieel gekend onder de naam “Ciblis”) is een 
gezamenlijke investering van Cipal IT Solutions nv, de Universiteit Antwerpen en de 
Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM nv). Brocade Library Services nv 
ontwikkelt en commercialiseert softwareoplossingen voor bibliotheken op 
internationale schaal. Gezien een deel van de omzet van Brocade Library Services 
nv wordt gerealiseerd in Zuid-Afrika, werd ter ondersteuning van de klanten aldaar 
een Zuid-Afrikaanse dochteronderneming opgericht (Brocade Library Services 
South-Africa (Pty) Ltd). 
 
Woonpartners nv is marktleider in Vlaanderen in haar nichemarkt, zijnde het 
leveren van software ter ondersteuning van de kernprocessen van een 
huisvestingsmaatschappij. 
 
Green Valley Belgium nv was voorheen voor 50% eigendom van Cipal IT Solutions 
nv. Deze participatie werd ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv. 
Green Valley Belgium nv blijft een aparte onderneming, met een aparte raad van 
bestuur en een eigen aandeelhouderstructuur waar ook Nuhma nv (het 
samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten) een participatie van 50% in het 
kapitaal heeft. Green Valley Belgium nv ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen 
op het vlak van e-besluitvorming, alsook oplossingen die overheden toelaten om 
meer zaak- en klantgericht te werken (de zogenaamde “midoffice”). 
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3. Financiële cijfers Cipal 

 
Wat de financiële cijfers over het boekjaar 2016 betreft, verwijzen we in het 
bijzonder naar deel 2 en 3 van het jaarverslag 2016 waarin een uitvoerige 
toelichting wordt gegeven bij de boeking van een voorziening ten bedrage van bijna 
7 miljoen euro aangaande in de toekomst mogelijks door Cipal te betalen 
responsabiliseringsbijdragen ter financiering van de pensioenen voor vastbenoemde 
personeelsleden.  
 
Het boeken van deze voorziening is de oorzaak van het boekhoudkundige 
bedrijfsverlies van Cipal.  
 
Voor meer informatie over Cipal verwijzen wij graag naar het jaarverslag 2016. Dit 
jaarverslag wordt op 16 juni 2017 aan de algemene vergadering ter goedkeuring 
wordt voorgelegd. Al de documenten m.b.t. de algemene vergadering van 16 juni 
2017 zijn beschikbaar op de website http://www.c-smart.be/av_juni_17 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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Nr. 2/6 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 
Algemene vergadering 16 juni 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De dienstverlenende vereniging CIPAL deelt mee dat haar algemene vergadering 
zal doorgaan op vrijdag 16 juni 2017 om 10.30 uur in het Seminariecomplex De 
Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, met volgende agenda: 
  
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016. 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2016, afgesloten op 31 december 2016. 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016. 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2016, afgesloten op 31 december 2016. 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016. 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 
8. Rondvraag. 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
  
In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Peter Bellens, 
gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Frank Sels, raadslid, aan als 
provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 
2018. 
 
De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 16 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL van 16 juni 2017. 
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De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Ik ga naar aanleiding van CIPAL niet herhalen wat ik de vorige keer op 
de raad heb gezegd. In verband met de intercommunales stemmen wij voorlopig principieel 
tegen. Maar CIPAL is wel een voorbeeld dat het nodig is dat we die zaken ten gronde 
bespreken, als je ziet welke reserves daar zijn, hoe daar ook een privéfirma mee in 
betrokken wordt, en dat dit zomaar gepasseerd is zonder dat het op een heel transparante 
en democratische manier ook hier is besproken. In die zin wil ik hier toch ook van 
gelegenheid gebruik maken om onze appreciatie uit te drukken dat er in de commissie is 
toegezegd dat in het najaar opnieuw alle intercommunales aan bod zullen komen om juist 
die punten, in het kader van de uitstap van de provincie uit de intercommunales, te 
bekijken. Want al die intercommunales hebben een pak reserves opgebouwd, zeker ook 
CIPAL.  
Mijn appreciatie daarvoor dat het aan bod komt, maar principieel stemmen wij tegen. U 
kent onze argumentatie. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Naert, ik wil hier nog wel eens publiek in 
deze raad herhalen dat het de intentie is om vanaf september opnieuw in de commissie 
toelichting te laten verlenen over het beleid van de verschillende intercommunales. Wij 
hebben ze allemaal al gehad, maar we zullen het terug vragen om ze dan die toelichting 
specifiek te laten geven over die reserves. Ik denk dat dit belangrijk is. Vanaf september 
plannen wij dit in. Dat is ook zo overeengekomen met de voorzitter van de commissie. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
44 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben nee gestemd; 
14 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 14 onthoudingen. 
 
De heer BUNGENEERS zegt dat zijn onthouding een ja-stem moet zijn. 
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Nr. 2/7 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 
 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2016 

 
Aan de provincieraad van de provincie Antwerpen 

 
 

IGEAN dienstverlening  
 
1. Algemeen 
Werkingsgebied en vennoten 
Het werkingsgebied van IGEAN dienstverlening is het arrondissement Antwerpen. 
Op 01.01.2016 vertegenwoordigde IGEAN dienstverlening 1.031.936 inwoners. 
Vandaag zijn de vennoten van IGEAN dienstverlening: 
In het vast kapitaal 
Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement 
Antwerpen 
Aandeelhouder B - het provinciebestuur 
Aandeelhouders C - anderen: de OCMW’s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, 
Brecht, Brasschaat, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, 
Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 
Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en 
Zwijndrecht. IMSIR, PONTES, AGB Boom Plus, AGB Kontich, AGB Fluctus Schelle en 
IGEAN milieu & veiligheid. 
In het variabel kapitaal 
Aandeelhouders D: IGEAN milieu & veiligheid 
 
2. Werking 
2.1. Grondbeleid 
De dienst grondbeleid werkt alleen in opdracht van de aangesloten besturen. Deze 
dienst voert onderhandelingsprocedures en koopt gronden en gebouwen aan voor 
de realisatie van verkavelingen, ambachtelijke zones en woonprojecten in 
10 gemeenten. IGEAN dienstverlening komt ook tussen in akten van verkoop of 
wederverkoop van bouwpercelen in verkavelingen. IGEAN dienstverlening beschikt 
over de kennis en ervaring om aan de aangesloten besturen een totaalpakket aan 
te bieden met o.a. de opmaak van het rooilijn- of innemingsplan, de opmaak van 
het schattingsverslag, het voeren van onderhandelingen met eigenaars en de 
opmaak en verlijden van de akten. 
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2.2. Ontwerpafdeling 
De ontwerpafdeling bestaat uit twee diensten, 
nl. de dienst stedenbouw en ruimtelijke 
ordening enerzijds en de dienst ontwerp 
anderzijds. Beiden voeren opdrachten voor de 
eigen projecten van IGEAN en treden op als 
studiebureau voor opdrachten van de 
aangesloten besturen. Een beëdigd landmeter 
en een verkeersdeskundige maken eveneens 
deel uit van deze afdeling. De dienst 
stedenbouw en ruimtelijke ordening ondersteunt 
de dienst grondbeleid bij de uitwerking van 
verkavelingsplannen en de aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunningen en 
stedenbouwkundige attesten. De dienst heeft 
zijn werking aangepast aan de invoering van 
verschillende decreten zoals de MER-plicht, de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het 
Mobiliteitsdecreet en het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid. 
 
2.3. Lokaal woonbeleid 
IGEAN dienstverlening ondersteunt 20 gemeenten in de regio bij de uitbouw van 
hun lokale woonbeleid. 3 interlokale verenigingen voor lokaal woonbeleid zijn 
erkend en worden met Vlaamse projectsubsidies gecofinancierd.  
IGEAN dienstverlening staat in voor de projectcoördinatie en begeleidt de 
gemeentelijke huisvestingsambtenaren bij de uitvoering van hun taken. Er wordt 
onder meer gewerkt aan lokale woonloketten en aan de uitbouw van de 
gemeentelijke visies op wonen. In alle gemeenten wordt een woonoverleg 
georganiseerd, waar de sociale woonprojecten worden besproken. Er wordt ook 
aandacht besteed aan de talrijke uitdagingen waar de gemeenten mee 
geconfronteerd worden door het decreet grond- en pandenbeleid en de nieuwe 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
2.4. Diverse projecten 
a. Intergemeentelijke toets 
IGEAN dienstverlening organiseert samen met de inspecteurs en het 
begeleidingsteam van de OVSG een intergemeentelijke toets voor het 
basisonderwijs.  
b. Juridische adviezen 
De aangesloten besturen doen voor allerlei juridische adviezen een beroep op de 
juridische dienst van IGEAN dienstverlening. 
c. Studiedienst 
De studiedienst volgt voor beide verenigingen allerlei nieuwe opdrachten en 
evoluties op en onderzoekt vragen tot intergemeentelijke samenwerking die door 
de aangesloten besturen worden geformuleerd. 
d. Samenwerking met koepelorganisaties  
De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales en de VVSG hebben Vlinter 
opgericht, dat de belangen van deze intercommunales kan behartigen en 
verwoorden.  
e. Zwembad Pulderbos  
IGEAN staat in de voor exploitatie van het zwembad van het revalidatiecentrum in 
Pulderbos. Hierdoor kan de behoefte aan zwemgelegenheid op een financieel 
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haalbare en duurzame wijze worden ingelost. De exploitatie van het zwembad 
gebeurt voor de gemeenten Zandhoven en Zoersel.  
 
3. Financieel resultaat van IGEAN dienstverlening  
IGEAN heeft de opdracht om aan kostprijs te werken. Daarom is de winst van het 
boekjaar 2016 beperkt. Het resultaat is een zuiver financieel resultaat, 
nl. 37 983,68 EUR. Hiervan wordt 5% of 1 899,18 euro aan de wettelijke reserve 
en het resterende bedrag van 36 084,50 euro aan de onbeschikbare reserve 
toegevoegd. 
 
4. jaarverslag 2016 – blikvangers  
4.1 Verlenging IGEAN 
IGEAN heeft op haar algemene vergadering van 17.06.2016 opnieuw het 
vertrouwen gekregen van de 30 bij haar aangesloten besturen. De verlenging was 
noodzakelijk voor het voortbestaan van de organisatie, want de duurtijd van IGEAN 
liep tot 21.06.2016. 
 
Met het vernieuwde vertrouwen voor de volgende 18 jaar kan er verder worden 
getimmerd aan een intergemeentelijke werking rond afval, klimaat, veiligheid, 
ruimtelijke ordening, wonen, … 
 
Er is lang en hard gewerkt aan de verlenging. In de zomer van 2015 startte de 
brainstorm. Al snel volgden een missie en een visie, die de kernopdracht van IGEAN 
omvatten. In het najaar van 2015 organiseerde IGEAN een digitale bevraging van 
de besturen om na te gaan welke vragen, opmerkingen en behoeften er zijn. In het 
voorjaar van 2016 kreeg de verlengingsnota definitief vorm met de definiëring van 
de bestuursorganen van IGEAN, de statutenwijziging én het concept van het 
innovatiefonds. Tijdens dit traject namen we uitgebreid de tijd om alle partners te 
informeren. 
 
IGEAN heeft de afgelopen 47 jaar veel gerealiseerd, en ook het takenpakket 
breidde steeds uit. De continue groei van de organisatie doorheen de jaren toont 
dat aan. De bevraging van de besturen in het veranderingstraject heeft echter 
duidelijk gemaakt, en erg verrassend was dat niet, dat er nog heel wat uitdagingen 
op ons wachten. 
 
Vandaag zet IGEAN al de lijnen in de regio uit voor het afvalbeleid van de 
aangesloten besturen. En de resultaten van het afgelopen decennium mogen gezien 
worden. Diftar op de recyclageparken heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de 
hoeveelheid grofvuil meer dan gehalveerd is. Ruim 18.000 ton in 2007 ten opzichte 
van 8.000 ton in 2015. We moeten hier op blijven inzetten en zorgen voor een nog 
beter sorteerresultaat. Ook de manier waarop we dit organiseren is belangrijk. De 
omslag van een afval- naar een materialenbeleid moet in elk geval het na te 
streven resultaat zijn. 
 
Klimaat is een vrij nieuwe activiteit van onze intergemeentelijke vereniging. 
Iedereen heeft al jaren de mond vol over de effecten van de klimaatwijziging en de 
uitstoot van de broeikasgassen. Niet dat we opwarming van de aarde in de regio 
van IGEAN zullen stoppen, maar ons steentje bijdragen is wel onze plicht. 
Klimaatacties voor de eigen besturen en de inwoners zullen hiervoor moeten 
zorgen. Zelf het goede voorbeeld geven hoort hier uiteraard ook bij. Afvalarm 
werken, duurzaam energiegebruik, ophaalwagens op CNG, … 
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Ook de sociale verkavelingen blijven deel uitmaken van onze activiteiten. Voortaan 
maakt dit deel uit van het beleidsdomein ‘wonen’, samen met andere activiteiten 
zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, duurzaamheid en ga zo maar door. Maar ook 
andere zaken moeten hier een plaats krijgen. Wonen is bij uitstek het thema waar 
veel samenwerking en overleg noodzakelijk is. Je kan er zeer mooie resultaten mee 
bereiken. De optimale lokale leefomgeving staat immers centraal in onze visie. 
 
‘Organiseren en ondersteunen’ moet nog een juiste invulling krijgen. Onze kleinere 
besturen zitten hier, door een veelheid van opdrachten en beperkte middelen, al 
langer met een duidelijke vraag aan IGEAN. Maar samenwerking biedt natuurlijk 
ook voordelen voor alle besturen. 
 
Een globaal asfalteringsdossier bijvoorbeeld moet kunnen leiden tot goedkopere 
prijzen en dus een optimalere inzet van de middelen. IGEAN zal hierin ook aandacht 
hebben voor de schaal waarop er gewerkt moet worden. 
 
Vlaanderen verwacht dat gemeenten samen een streekbeleid ontwikkelen. Deze 
visie om van onderuit te werken is zowel een uitdaging als een kans. IGEAN kán en 
wil als faciliterende organisatie het platform bieden om de intergemeentelijke 
samenwerking tussen de aangesloten besturen verder te ondersteunen en te 
coördineren. Daarbij kunnen bestaande overlegstructuren met de burgemeesters en 
andere onderliggende samenwerkingsverbanden het forum vormen voor overleg. 
 
Er zijn en blijven dus vele uitdagingen. Maar koken kost uiteraard geld. Het principe 
dat we steeds hanteerden – werken tegen kostprijs – blijft overeind. Het maakt dat 
IGEAN steeds scherp blijft. Maar het principe mag het proactieve en het 
vooruitstrevende niet belemmeren. Niet voor niets zijn dit twee begrippen die een 
belangrijke plaats krijgen in de missie en de visie van IGEAN. De afgevaardigden 
van onze besturen hebben met de verlenging en de bijhorende statutenwijziging 
dan ook het innovatiefonds goedgekeurd. Via dit nieuwe fonds krijgt IGEAN een 
jaarlijkse bijdrage waarmee we proactief aan de slag kunnen. Bovendien moet het 
ons toelaten om sneller op vragen en behoeften in te spelen. Zo kunnen we met al 
onze partners samen verder bouwen aan de optimale lokale leefomgeving. 
 
4.2 Interne organisatie IGEAN - organisatiestructuur 
IGEAN heeft sinds haar ontstaan in 1969 een grote groei gekend. Daar waar 
47 jaar geleden de intergemeentelijke vereniging startte met één medewerker, telt 
de vereniging vandaag meer dan 180 medewerkers die werkzaam zijn op 
28 verschillende sites. Vooral de afgelopen jaren zijn het aantal medewerkers en 
sites danig uitgebreid. Zo is IGEAN van kleine kruidenierszaak met een beperkt 
aanbod uitgegroeid tot een supermarktketen met vele vestigingen en een 
uitgebreid aanbod. 
 
De groei van de laatste jaren leidt ertoe dat de organisatie aan een kritische blik 
moet onderworpen worden. Want alleen met een aangepaste missie, visie en 
organisatiestructuur kan IGEAN klaar zijn om in een volgende periode haar 
opdrachten voor haar vennoten op een deskundige en efficiënte wijze uit te voeren. 
 
IGEAN greep de verlenging in juni 2016 aan als een unieke opportuniteit om een 
“veranderingstraject” op te starten. Het is immers van belang om ervoor te zorgen 
dat alle activiteiten en opdrachten op de meest efficiënte manier georganiseerd 
worden. Een aangepaste organisatiestructuur is met de veelheid aan taken en 
opdrachten waarmee IGEAN te maken heeft dan ook een absolute noodzaak. 
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IGEAN heeft in 2016 een nieuwe organisatiestructuur voorbereid, met volgende 
basisprincipes: 
• de organisatie is voortdurend aanpasbaar aan de groei; 
• er kan soepel ingespeeld worden op noden en behoeften van de besturen; 
• de personeelsinzet wordt soepel aangepast aan de wijzigende taken en 

activiteiten; 
• IGEAN werkt kostenefficiënt; 
• er is voldoende transparantie, m.a.w. het is voor iedereen duidelijk wie welke 

activiteiten uitvoert binnen de organisatie en wie waarvoor aanspreekbaar en 
verantwoordelijk is; 

• er kan voldoende aandacht besteed worden aan innovatieve projecten; 
• de organisatie is afgestemd op de missie, visie en waarden; 
• er wordt aandacht gegeven aan de vooropgestelde organisatiecultuur; 
• er wordt rekening gehouden met de inbreng van de medewerkers zelf. 
 
In 2017 zal de nieuwe organisatiestructuur gefaseerd worden geïmplementeerd. De 
continue aanpassing en het inspelen op wijzigende omstandigheden blijft een 
voortdurende uitdaging voor een organisatie in verandering. 
 
4.3 Woonbeleid: verlenging IVLW Rivierenland en Zuidrand 
De gemeenten en IGEAN werken voor het lokaal woonbeleid samen in de 
interlokale verenigingen IVLW Rivierenland en Zuidrand. De gemeenten Boom, 
Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht verenigen zich in IVLW 
Rivierenland. De gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, 
Kontich, Lint en Mortsel maken deel uit van IVLW Zuidrand. 
 
Beide projecten zetten zich in om verschillende doelstellingen rond wonen te 
realiseren: 
• een divers en betaalbaar woonaanbod creëren; 
• de woningkwaliteit en – omgeving verbeteren; 
• het informeren, adviseren en ondersteunen van inwoners met woonvragen; 
• de lokale private huurmarkt ondersteunen. 
 
In 2015 voerden IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand de verplichting van het 
conformiteitsattest in. Een woning kan enkel verhuurd worden als wordt 
aangetoond dat de woning voldoet aan minimale veiligheid- en 
gezondheidsnormen. In 2016 hebben 253 verhuurders het conformiteitsattest 
aangevraagd, waarvan er 199 attesten effectief zijn afgeleverd. De overige dossiers 
zijn nog in behandeling, omdat de eigenaar nog herstellingen moet uitvoeren. 
Het instrument zal in de toekomst nog meer gebruikt worden om de kwaliteit van 
de private huurmarkt te verbeteren. 
 
IGEAN zal een bijkomende woningcontroleur aanwerven om aan de vraag van de 
verhuurders te kunnen voldoen. De woningcontroleur zal eveneens technisch advies 
geven aan verhuurders met woningkwaliteitsproblemen. We wensen de verhuurders 
zo op een positieve manier te benaderen. 
 
Om de projectwerking te financieren heeft IGEAN een verlenging van de subsidies 
gekregen van de Vlaamse Overheid. Beide projecten kregen de maximale subsidie 
toegekend.  
Voor het project IVLW Rivierenland is dat een bedrag van 480.000 EUR en voor 
IVLW Zuidrand bedraagt de subsidie 533.333 EUR. 
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Daarnaast ontvangen de projecten nog een bijkomende subsidie van de provincie 
Antwerpen van 41.625 EUR voor het eerste werkingsjaar. 
 
4.4 Grondbeleid: een nieuwe aanpak 
In het najaar van 2016 kreeg IGEAN het goede nieuws van de ruling die werd 
bereikt met de FOD Financiën. Deze ruling heeft tot gevolg dat de 
rechtspersonenbelasting (RPB) van toepassing blijft en IGEAN dienstverlening niet 
onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting. 
 
In de categorie III van de RPB, waarin IGEAN na de ruling terecht komt, blijft er 
echter een belasting verschuldigd voor specifieke zaken, zoals bv. huurinkomsten. 
Er moet eveneens rekening gehouden worden met de meerwaardeheffing die 
verschuldigd is bij het verkopen van onroerende goederen die binnen 5 jaar (33 %) 
of 8 jaar (16,5 %) na de aankoop plaatsvinden. Dit kan aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de werking van het grondbeleid, dat sinds de oprichting in 1969 de 
ruggengraat vormt voor veel activiteiten van IGEAN. 
IGEAN maakt voor elk project (verkaveling, bedrijventerrein, woon- of 
bouwproject) een afzonderlijke rekening op. Het positief saldo bij de eindafrekening 
van het project wordt voorbehouden voor andere projecten of werken van IGEAN in 
dezelfde gemeente. Bij toepassing van de meerwaardeheffing wordt dit saldo voor 
de gemeente afgeroomd met 33 of 16,5 %. 
Om dit te vermijden, heeft IGEAN in 2016 een voorstel uitgewerkt waarbij de 
meerwaardeheffing niet van toepassing is. Hierbij is gezocht naar een methodiek 
die geen afbreuk doet aan het overlegmodel dat IGEAN steeds toepast, de 
soepelheid in de werking behouden blijft en de dienstverlening die IGEAN aanbiedt 
intact blijft. 
 
Wat houdt de nieuwe werkwijze in ? 
1. Bij de start van elk project zal IGEAN een projectnota opmaken waarin, naast 

een duidelijke projectomschrijving en een initiële raming, ook vrij gedetailleerd 
wordt weergegeven hoe het project wordt aangepakt, welke fasering wordt 
doorlopen en welke medewerkers IGEAN inzet om het project te realiseren. 

2. Deze projectnota wordt gekoppeld aan een overeenkomst waarin het bestuur 
IGEAN mandateert om in haar naam en voor haar rekening gronden aan te 
kopen en te verkopen, dit alles na overleg en mits akkoord van het betrokken 
schepencollege. 

3. Om de flexibiliteit te bewaren, wordt aan dit mandaat een notariële volmacht 
aan IGEAN gekoppeld, die moet mogelijk maken dat akten kunnen verleden 
worden zonder dat hiervoor telkens een beslissing van de gemeenteraad 
noodzakelijk is. 

4. IGEAN blijft alle investeringen, zowel voor de aankopen als voor het bouwrijp 
maken van de terreinen, financieren via leningen die door de gemeente worden 
gewaarborgd. 

5. De projectnota, de mandaatovereenkomst en de notariële volmacht worden bij 
de start van het project ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken 
gemeenteraad, zodat maximale transparantie over het project wordt geboden. 

 
Wat verandert er voor het bestuur ? 
In de praktijk zal er tijdens de realisatie van een project weinig verschil zijn met de 
huidige werking. IGEAN blijft in elke fase van het project terugkoppelen met het 
schepencollege en zal geen stappen zetten waarmee de gemeente niet akkoord 
gaat. 
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Bij de aanvang van elk project zal de gemeenteraad wel een duidelijk beeld krijgen 
van wat het project inhoudt en hoe het zal gerealiseerd worden. 
De wijziging doet zich voornamelijk voor op juridisch vlak, aangezien de aan- en 
verkopen gebeuren op naam van en voor rekening van het betrokken bestuur. Het 
bestuur wordt eigenaar van de onroerende goederen en niet langer IGEAN, die 
immers enkel optreedt als mandataris. 
Aangezien IGEAN zowel de financiering als de projectregie voor haar rekening 
neemt, blijft het project in regel budgetneutraal en heeft dit geen invloed op de 
meerjarenplanning. 
IGEAN zal ruim over deze nieuwe werkwijze communiceren. Deze nieuwe werkwijze 
zal vanaf 2017 in voege treden. 
 
4.5 Verkoop projectgronden mét kwaliteitsvereisten 
IGEAN verkoopt haar projectgronden, waarbij belangrijke kwaliteitsvereisten 
worden opgelegd. Deze eisen worden opgesteld in overleg met de betrokken 
gemeente, waardoor ze worden afgestemd op de lokale context en de 
verwachtingen van het bestuur. De kwaliteitsvereisten waaraan het bouwproject 
moet voldoen worden opgenomen in een ‘programma van eisen’. 
 
Belangrijke elementen kunnen zijn: 
• de ecologische en duurzaamheidsobjectieven; 
• de kwaliteit en de variatie in de appartementen/woningen; 
• de aandacht voor afvalinzameling; 
• de inpassing van het nieuwe bouwconcept in de omgeving; 
• de verkeerscirculatie; 
• de communicatie met de omwonenden; 
• … 
In 2016 werden projectgronden verkocht in Schelle, Niel en Stabroek. 
 
De procedure is steeds vergelijkbaar. Eerst en vooral wordt de verkoop 
gepubliceerd in een aantal kranten en worden alle gekende projectontwikkelaars 
uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen. Uit de kandidaat-ontwikkelaars 
selecteert IGEAN, samen met het gemeentebestuur, maximum vier ‘laureaten’. 
 
Deze laureaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen, bestaande uit een 
conceptontwerp voor het te realiseren woonproject en de prijs die de ontwikkelaar 
wenst te betalen voor de betreffende grond. De projectontwikkelaar stelt daarop 
het ontwerpconcept voor aan een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
gemeente, IGEAN en een onafhankelijke deskundige. Het bouwperceel wordt finaal 
verkocht aan de uiteindelijk geselecteerde projectontwikkelaar. 
 
Schelle, Poortstraat 
Op het vrijgemaakte perceel op de hoek van de Poortstraat en de Provinciale 
Steenweg komt een complex met 34 appartementen. De projectontwikkelaar 
engageerde zich om hier een gebouw met energiewaarde K25 te zetten, wat reeds 
een zeer goede basis is om een lage netto-energiebehoefte voor verwarming te 
bekomen. De projectontwikkelaar besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo 
wordt gekozen voor een mechanische balansventilatie (ventilatiesysteem D), 
worden de appartementen verwarmd met warmtepompen (individuele lucht-water-
warmtepomp), worden fotovoltaïsche cellen geplaatst en wordt het regenwater 
gerecupereerd.  
De jury waardeerde bovendien de verscheidenheid in de woningtypen, inclusief 
kangoeroe wonen en aanpasbaar bouwen.  
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Niel, Poortelei 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Poortelei’ voorziet op het braakliggend terrein 
aan de Poortelei-Matenstraat nieuwe woningen, aanpalend aan een nieuw 
‘multifunctioneel plein’. Op verzoek van de gemeente heeft IGEAN heeft deze 
braakliggende gronden verworven met de opdracht het RUP te concretiseren. 
 
Het gemeentebestuur koos ervoor om de realisatie van het nieuwe woningcomplex 
af te stemmen op de aanleg van het plein. Daartoe werden projectontwikkelaars 
uitgenodigd zich kandidaat te stellen en een voorstel van woningbouwconcept in te 
dienen. Van de ontwikkelaar werd ook verwacht een voorstel van aanleg van het 
plein op te maken, afgestemd op het bouwconcept. IGEAN zal het plan voor aanleg 
van het plein en de werken in een latere fase laten uitvoeren. 
 

 
 
De uiteindelijk geselecteerde kandidaat bracht een mooi architecturaal verhaal. In 
het woningcomplex komen 19 één-, twee- en drieslaapkamer appartementen, 
waaronder kangoeroe- en zorgwoningen. De elementen rond duurzaamheid zijn 
zeer degelijk uitgewerkt. Er zijn elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen 
voorzien. De daken worden uitgerust als ‘groendaken’. Alle appartementen worden 
voorzien van zonnepanelen en warmtepompen. Dit alles leidt tot een energiewaarde 
K29 en E18-20, wat een duidelijk hogere ambitie is dan de BEN-norm. 
 
Stabroek, Begijnhof 
De gemeente Stabroek wenst de omgeving van de Sint-Catharinakerk aan te 
pakken. Samen met IGEAN werd de afgelopen periode de lijnen uitgezet om in een 
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projectgebied van ca. 4,3 ha een kwalitatieve woonontwikkeling mogelijk te maken. 
Omdat het projectgebied in het historisch centrum van de gemeente ligt, is het van 
groot belang dat het te realiseren woonproject kwalitatief hoogstaand wordt 
uitgewerkt en is afgestemd op de omgeving. 
 

 
 
De uiteindelijk geselecteerde laureaat kiest voor ‘kleinschalig wonen onder de kerk’. 
Met een sterke omgevingsanalyse wil de laureaat de rust en uitstraling van het 
kerkplein behouden. In het geselecteerde bouwconcept worden 41 nieuwe 
appartementen en 1 woning voorzien, waaronder startersappartementen, 
meegroei-appartementen en zorgwonen. 
 
De laureaat kiest voor een invulproject i.p.v. een afbouwproject. Hierbij werkt de 
projectontwikkelaar met 2 architecten, waarbij één architect meer onderlegd is in 
duurzaamheid en een andere de omgeving goed kent. Bovendien heeft hij een team 
voor de communicatie met omwonenden ingezet. Het is de bedoeling een wervend 
verhaal te brengen, dit met een realistische communicatie-aanpak. 
 
IGEAN wil ook de volgende jaren blijven inzetten op soortgelijke projecten. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/8 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 
Algemene vergadering 16 juni 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De dienstverlenende vereniging IGEAN deelt mee dat haar algemene vergadering 
zal doorgaan op vrijdag 16 juni 2017 om 19.00 uur in GC Den Boomgaard, 
Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem, met volgende agenda: 
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1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016. 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016. 
3. Jaarrekening 2016. 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2016. 
5. Benoemen van leden van de raad van bestuur. 
 
In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad mevrouw Tine Muyshondt, 
raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde, aan als 
provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging IGEAN tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 
2018. Mevrouw Tine Muyshondt, raadslid, werd later als effectief provinciaal 
vertegenwoordiger vervangen door de heer Koen De Cock, raadslid. 
 
De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 16 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de dienstverlenende vereniging IGEAN; 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging IGEAN van 16 juni 2017. 
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
46 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
14 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 46 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
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Nr. 2/9 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag betreffende de uitvoering van 
het bestuursmandaat en toelichting 
inzake de krachtlijnen van het beleid van 
de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
Werkingsjaar 2016 + 1ste semester 2017 
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Verslag betreffende de uitvoering van het bestuursmandaat en toelichting 
inzake de krachtlijnen van het beleid van de intergemeentelijke vereniging 

IGEMO  
 
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
intergemeentelijke samenwerking moet iedere bestuurder minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad verslag uitbrengen over zijn mandaat en toelichting verstrekken bij 
het beleid van de vereniging.  
 
Dit document omvat een overzicht van de werking van de bestuursorganen tijdens 
2016 en de eerste 4 maanden van 2017 en schetst de belangrijkste krachtlijnen in 
het beleid van IGEMO. 
 

Bestuursorganen van IGEMO  

 
De huidige statuten van IGEMO voorzien in 3 formele bestuursorganen: de 
algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité.  
 
In de loop van 2016 heeft de algemene vergadering 2x plaatsgehad, meer bepaald 
op 29 april en 9 december 2016. De eerstvolgende algemene vergadering vindt 
plaats op 28 april 2017. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de 
jaarrekening, het activiteitenverslag en het verlenen van kwijting aan de 
bestuurders.  
 
In de raad van bestuur is elke vennoot of deelnemer vertegenwoordigd.  
In 2016 vergaderde de raad van bestuur 10x. In 2017 hebben tot nog toe 
2 vergaderingen van de raad van bestuur plaatsgehad, namelijk op 27 januari en 
24 maart. 
 
De raad van bestuur heeft een directiecomité aangeduid dat 5 stemgerechtigde 
leden telt.  
In 2016 noteren we in totaal 13 vergaderingen van het directiecomité. Tot op 
heden heeft het directiecomité in 2017 viermaal vergaderd, m.n. op 12 januari, 
9 februari, 9maart en 13 april.  
 

Het personeelsbeleid van IGEMO  

 
IGEMO telt op dit ogenblik 37 personeelsleden. Dit is een stijging met 
1 personeelslid ten opzichte van 2016.  
 
IGEMO heeft in hoofdzaak deskundig personeel, dat zich continu verder moet 
ontwikkelen om aan de hoge kwaliteitseisen van de lokale besturen te voldoen. 
Hiertoe is het noodzakelijk te streven naar een projectorganisatie die toelaat dat de 
medewerkers op een efficiënte, creatieve en flexibele wijze werken.  
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De dienstverlening door IGEMO  

 
We onderscheiden 5 grote blokken in de dienstverlening van IGEMO:  

 De basisdienstverlening;  
 De dienstverlening inzake milieu, energie & duurzame ontwikkeling; 
 De dienstverlening inzake gebiedsontwikkeling; 
 De dienstverlening op het vlak van lokaal woonbeleid;  
 De dienstverlening inzake welzijn op het werk.  

 
De basisdienstverlening omvat een ruim geheel van eerstelijnsdiensten waarvan 
iedere gemeentelijke vennoot kan gebruikmaken in het raam van zijn deelname 
aan de vereniging.  
Deze basisdienstverlening heeft betrekking op de volgende beleidsdomeinen: 
milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit.  
 
Een overzicht van de belangrijkste realisaties in het kader van de 
basisdienstverlening:  
 
1. In het kader van de basisdienstverlening organiseert IGEMO diverse fora, o.m. 
met gemeentelijke beleidsverantwoordelijken.  
 
Binnen IGEMO zijn er 2 statutaire adviesorganen: het adviescomité MILIEU en 
het adviescomité RUIMTELIJKE ORDENING. In beide adviesorganen ontmoeten 
de bevoegde schepenen van de deelnemende gemeenten elkaar om overleg te 
plegen over lokale en bovenlokale dossiers, informatie uit te wisselen, gezamenlijke 
acties en/of projecten voor te bereiden … 
 
2. De CONFERENTIE VAN BURGEMEESTERS biedt een forum aan alle 
burgemeesters van het arrondissement Mechelen om omtrent alle mogelijke lokale 
en bovenlokale beleidsdossiers overleg te plegen. IGEMO treedt op als organisator 
van de Conferentie. Tot op heden is de Conferentie van Burgemeesters reeds 50x 
samengekomen. 
 
3. De CONFERENTIE VAN OCMW-VOORZITTERS is een overlegforum voor de 
voorzitters en secretarissen van alle OCMW-besturen van het arrondissement 
Mechelen. IGEMO organiseert de Conferentie. Tot op heden heeft de Conferentie 
van OCMW-voorzitters 8x vergaderd. 
 
4. De REGIONALE MANDAATGROEP is het bestuurlijk forum waar lokale en 
andere overheden, aangevuld met gemandateerden van geclusterde 
middenveldorganisaties, de regionale samenwerking en het streekbeleid vorm en 
inhoud geven. In de regionale mandaatgroep zetelen de 13 burgemeesters van het 
arrondissement Mechelen, een gedeputeerde van de provincie Antwerpen, de 
10 regionale parlementairen en de gemandateerden van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties. De startvergadering vond plaats op 1 juli 2016. Tot op 
heden heeft de Regionale Mandaatgroep 4x vergaderd.  
 
5. IGEMO volgt beleidsontwikkelingen en de regelgeving met de betrekking tot de 
OMGEVINGSVERGUNNING en HANDHVAVING nauwgezet op. Via 
adviescomités, overlegplatformen, atria, denktanks en studiedagen bereidt IGEMO 
samen met de lokale besturen zowel de implementatie van de 
omgevingsvergunning als het lokaal handhavingsbeleid (milieu en stedenbouw) 
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voor. IGEMO ondersteunt de lokale besturen bij 1) de implementatie en realisatie 
van de omgevingsvergunning en 2) de uitvoering van toezicht en handhaving 
(intergemeentelijke handhavingscel). 5 gemeenten participeren aan de 
INTERGEMEENTELIJKE HANDHAVINGSCEL.   
 
6. Op initiatief van de Conferentie van Burgemeesters werd op 11 maart 2016 het 
Regionaal Samenwerkingsverband ‘BEREIKBARE REGIO’ boven de doopvont 
gehouden. Dit samenwerkingsverband stelde de uitvoering van 4 projecten tot 
doel: 1) de opmaak van een regionaal masterplan mobiliteit, 2) de organisatie van 
een marktplaats voor mobiliteit, 3) de realisatie van het project ‘logistieke kaart’ en 
4) de uitvoering van het studieproject ‘regionet’. Het planninsproces voor een 
regionaal mobiliteitsplan werd ingevolge een beslissing van de regionale 
mandaatgroep stopgezet na afronding van de inventarisatie- en analysefase en 
voor consolidering van de doelstellingen en het programma. Het geleverde 
planningswerk werd overgedragen aan het studieconsortium dat belast is met de 
opmaak van een vervoerplan voor de (piloot)vervoerregio Mechelen.  
 
7. De stad Mechelen heeft in september 2015 IGEMO gevraagd de mogelijkheden 
te onderzoeken tot het opstarten van een intergemeentelijke samenwerking rond 
het faciliteren en/of beheren van een DIERENOPVANGCENTRUM. IGEMO heeft 
hiertoe met zowel de gemeenten als mogelijke exploitanten van dergelijke 
opvangcentra gesprekken gevoerd. Na een doorgedreven werving- en 
selectieprocedure werd een nieuwe exploitant voor het dierenopvangcentrum 
aangesteld. De overdracht van de vzw naar nieuwe, gemeentelijke bestuurders 
werd door IGEMO in goede banen geleid. Sedert begin 2016 is het beheer van het 
dierenopvangcentrum in handen van diverse gemeenten (Mechelen, Berlaar, 
Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver).  
 
8. IGEMO heeft een zeer ruime expertise en een breed netwerk uitgebouwd met 
betrekking tot EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S (Intereg, EFRO, ESF, 
Horizon 2020, Creatief Europa …). De voorbije jaren en maanden participeerde 
IGEMO aan diverse congressen en partnermeeting met het oog op het detecteren 
van subsidiemogelijkheden en potentiële partners. Diverse subsidiedossiers werden 
voorbereid en/of ingediend en/of onderwijl reeds goedgekeurd.  
 
9. In 2015 werd een intergemeentelijke samenwerking rond erfgoed grondig 
onderzocht en voorbereid. Dit heeft geresulteerd in de beslissing tot oprichting van 
een intergemeentelijke erfgoedcel met 4 speerpuntwerkingen: 1) bouwkundig 
erfgoed, 2) cultureel erfgoed, 3) archeologie en 4) erfgoeddepot. In 2016 werd 
IGEMO erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). Naderhand 
werd ook de subsidiëring door de Vlaamse overheid van de intergemeentelijke 
onroerend erfgoeddienst goedgekeurd. Momenteel wordt de werking van de 
INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDDIENST concreet worden uitgerold.  
 
Krachtlijnen voor 2017:  
 
 Met het oog op het realiseren van een dienstverlening op maat en in functie van 

de specifieke noden en behoeften van de gemeenten, is de dialoog tussen 
IGEMO en de gemeentebesturen cruciaal. De bestendiging van zowel de 
beleidsmatige overleg- en adviesorganen als de administratieve overlegfora is 
essentieel voor de dienstverlening van IGEMO.  
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 Zowel IGEMO als de gemeentebesturen moeten zich als belangrijke 
maatschappelijke actor in het streekbeleid positioneren. IGEMO wenst zowel de 
gemeenten als de streekstructuren op deskundige wijze te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het lokaal en regionaal beleid.  

 
 Als intercommunale voor streekontwikkeling en dienstverlenende vereniging kan 

IGEMO fungeren als een koepelvereniging voor diverse initiatieven op het vlak 
van interlokale en regionale samenwerking. Hiertoe werd een aangepaste en 
doelmatig afgestemde beheer- en overlegstructuren opgezet. Hiermede komt 
IGEMO ook tegemoet aan de ambities van de Vlaamse regering inzake 
beperking van intermediaire structuren en samenwerking op basis van een 
geografische gebiedsomschrijving.  

 
 IGEMO wenst zich verder te profileren als een verlengd lokaal bestuur, dat via 

netwerking en vertegenwoordiging in diverse fora de lokale en regionale 
belangen verdedigt. Zowel via VLINTER als middels de participatie in 
verschillende overlegfora wil IGEMO de vinger aan de pols houden inzake 
nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen en initiatieven die belangrijk zijn voor de 
gemeenten. 

 
 IGEMO onderneemt verdere stappen (netwerking, detectie van subsidiabele 

projecten, zoektocht naar partners, uitwerken van subsidiedossiers …) om de 
lokale besturen maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar Europese 
subsidies. In vele Europese subsidieprogramma’s worden regionale 
samenwerking en gezamenlijke projecten als dwingende voorwaarde om in 
aanmerking te komen of kans te maken op subsidies naar voor geschoven.  

 
 IGEMO beschikt over een zeer ruime expertise omtrent een veelheid aan 

beleidsdomeinen (milieu, natuur, duurzame ontwikkeling, ruimtelijke ordening, 
mobiliteit …). Via netwerking met overheden en organisaties is IGEMO vaak op 
de hoogte van nieuwe wetgevende en beleidsmatige ontwikkelingen, die 
relevant zijn voor gemeenten. IGEMO wenst die kennis, expertise en 
informatie te delen met de gemeenten door middel van overlegfora, 
nieuwsbrieven, mailings …  

 
 
De dienstverlening inzake milieu, energie & duurzame ontwikkeling omvat 
een resem leefmilieuprojecten die in opdracht van de gemeentelijke vennoten 
worden uitgevoerd.  
 
IGEMO beschikt over een ruime expertise inzake LEEFMILIEU en KLIMAAT. Deze 
deskundigheid situeert zich op zowel het technisch/wetenschappelijk als het 
administratief/juridisch vlak. Op contractuele basis verzilvert IGEMO deze expertise 
in projecten en opdrachten die zowel ten aanzien van de gemeenten als andere 
doelgroepen (doch steeds in opdracht van de gemeenten) worden gerealiseerd. 
Sensibilisatie en communicatie vormen een belangrijke pijler in het dienstenaanbod 
van IGEMO.  
 
IGEMO beschikt over een zeer uitgebreid dienstenaanbod, waarin de gemeenten 
hun gading vinden voor initiatieven, acties, projecten, campagnes … op het vlak 
van milieu, klimaat, energie, mobiliteit, natuur, landschapsontwikkeling …   
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De voorbije jaren werd dit dienstenaanbod uitgebreid met een ruime 
dienstverlening inzake MOBILITEIT (o.a. milieuvriendelijke voertuigen, verbreden 
en verdiepen van mobiliteitsplannen, opmaak van masterplan mobiliteit, opmaak 
van bedrijfsvervoersplannen, adequate routes logistiek verkeer, 
parkeeronderzoeken, verkeersenquêtes, samenaankoop elektrische fietsen, …), 
KLIMAAT (o.a. energiehuis [Vlaamse energielening], ondersteuning convenant of 
mayors, thermografische dak- en gevelopnames, sociale dakisolatie, energiescans, 
klimaatscholen, opmaak van lokale klimaatactieplannen, Esco-service, gezamenlijke 
aankopen gas, elektriciteit, zonnepanelen, muurisolatie …), WATER (o.a. plaatsing 
en onderhoud van IBA’s, afkoppelingsadviseur hemelwater, opmaak 
waterlopenplannen …), OPEN RUIMTE (o.a. burende boeren, park- en 
bosbeheersplannen, bermbeheersplannen …) en NOORD-ZUID (o.a. fairtrade, 
theaterstuk, scholencampagne,…) en andere (stookolietanks, rookmelders …),… 
 
IGEMO volgt ook de beleidsontwikkelingen nauwgezet op. Inspelend op een 
effectieve behoefte van diverse gemeenten heeft IGEMO ook een aanbod inzake 
OMGEVINGSVERGUNNING en HANDHAVING opgemaakt. 5 gemeenten 
participeren aan de intergemeentelijke handhavingscel.   
 
In de presentatie (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven de huidige projecten en 
opdrachten.  
 
Krachtlijnen voor 2017:  
 
 Lokale besturen opteren steeds meer voor het objectief, de ambitie van een 

klimaatneutrale organisatie. Het energiezuinig (ver)bouwen, het voeren van 
een rationeel energiebeheer, het treffen van energiebesparende maatregelen, 
het aanwenden van hernieuwbare energie, het milieuvriendelijk beheer van 
openbaar domein en open ruimten … zijn noodzakelijke opties in functie van 
deze ambitie. IGEMO beschikt over een ruime dienstverlening en expertise 
op het vlak van energie. De deskundigheid en de ervaring is bij IGEMO 
aanwezig om een coördinerende en uitvoerende rol te vervullen in het 
bewerkstelligen van een klimaatneutrale organisatie. 

 
 IGEMO werd in 2013 door de Europese commissie erkend als territoriaal 

coördinator voor de Convenant of Mayors. 7 gemeenten ondertekenden in 
2015 de Convenant en een samenwerkingsakkoord met IGEMO. Sedert 2016 
ondersteunt IGEMO ook de stad Lier bij de opmaak van haar klimaatactieplan 
(SECAP) in het kader van Covenant of Mayors. IGEMO wil de komende jaren 
deze lokale besturen ondersteunen bij de realisatie van acties en initiatieven 
met het oog op een reductie van de broeikasgassen met minstens 20% tegen 
2020. 

 
 In het kader van het Europees subsidieprogramma 2014-2020 heeft IGEMO de 

ambitie om de subsidiemogelijkheden ten behoeve van lokale en regionale 
projecten maximaal te benutten. Een regionale schaal biedt meer kans op 
succes. Intergemeentelijke samenwerking wordt trouwens steeds meer als een 
dwingende voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies 
vooropgesteld. Bovendien beschikt IGEMO over de ervaring en de 
deskundigheid om subsidiabele projecten te definiëren, subsidiedossiers op te 
maken, projectpartners te engageren,… IGEMO zal ook in 2017 
subsidiedossiers indienen voor diverse programma’s (EFRO, ESF, Intereg, 
Horizon, Life, Erasmus, PDPO …)  
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 Met de introductie van de omgevingsvergunning wordt het gehele 

vergunningenbeleid hertekend. Lokale besturen moeten zowel de 
organisatiestructuur, de procesflow als de omkadering (digitalisering, 
e-governement …) afstemmen op dit nieuwe instrument. Zowel inzake expertise 
als capaciteit zullen de gemeentebesturen de lat hoger moeten leggen. IGEMO 
heeft een dienstenaanbod op maat om gemeenten hierin maximaal te 
ondersteunen.  

 
 De introductie van de omgevingsvergunning zorgt voor een ommekeer in het 

handhavingsbeleid. Lokale besturen zullen ook inzake ruimtelijke ordening en 
stedenbouw toezicht en handhaving moeten organiseren. Inzake 
milieuvergunningen breiden de verantwoordelijkheden en taken van de 
gemeentebesturen uit door de herclassificatie van klasse 1- naar 
klasse 2-inrichtingen, door de introductie van de permanente milieuvergunning, 
door toewijzing van de verantwoordelijkheid tot uitvoering van reactieve 
controles voor klasse 1-inrichtingen aan lokale toezichthouders. De 
deskundigheideisen ten aanzien van de handhavingsambtena(a)r(en) zullen 
hoger liggen. Om deze toezicht- en handhavingsrol op een behoorlijke wijze te 
kunnen vervullen, zal extra capaciteit nodig zijn. Met haar intergemeentelijke 
toezicht- en handhavingscel heeft IGEMO op een haalbare wijze 
deskundigheid gecreëerd (meerdere personen met elk hun expertisedomein) en 
biedt IGEMO een antwoord op het capaciteitsprobleem.  

 
 Het responsabiliseren en sensibiliseren van doelgroepen is een werk van 

lange adem, doch het loont! Het milieubewustzijn is de voorbije jaren 
onmiskenbaar aangescherpt. Het einddoel is echter geenszins bereikt. De 
investeringsbereidheid bij lokale besturen is momenteel zeer beperkt, mede 
ingevolge de economische crisis en het wegvallen van subsidiehefbomen. 
Desalniettemin is het belangrijk dat lokale besturen op basis van een ambitieus 
beleid, geflankeerd door een waaier aan instrumenten (premies, samen 
aankopen, audits, advies …) ten aanzien van diverse doelgroepen hun actieve 
regierol opnemen op het vlak van duurzame ontwikkeling en milieuvriendelijk 
gedrag en handelen. IGEMO wil hierin verder het voortouw nemen! 

 
 Binnen de context van de Conferentie van Burgemeesters werd in 2015 het 

debat gevoerd omtrent mobiliteit. De roep naar een regionaal masterplan 
mobiliteit en de verzuchting tot gestructureerde, actiegerichte samenwerking 
werd door IGEMO vertaald in het Samenwerkingsverband ‘bereikbare 
regio’. Het samen laten sporen van enerzijds het samenwerkingsverband en 
haar projecten en anderzijds het concept ‘vervoerregio’ vormt een wezenlijke 
uitdaging voor de nabije toekomst.  

 
 IGEMO verruimt voortdurend haar expertise omtrent de verschillende domeinen 

van het lokaal milieubeleid. Op dit ogenblik kan IGEMO een kwaliteitsvolle 
dienstverlening bieden op het vlak van alle voor lokale besturen relevante 
milieuthema’s (hinderlijke inrichtingen, afval, energie, water, oppervlaktewater, 
natuur, bos, landschappen, interne milieuzorg …). Bestendiging en uitbreiding 
van die expertise zijn continue aandachtspunten.  

 
 IGEMO balanceert op een broos evenwicht tussen de vraag naar maatwerk en 

de realisatie van schaalvoordelen door een gezamenlijke aanpak. Het aanbieden 
van kwaliteitsvolle diensten aan gunstige prijsvoorwaarden is in grote mate 
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afhankelijk van de mogelijkheid om gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen en 
projecten / opdrachten uit te voeren. Bij het leveren van maatwerk ligt de 
meerwaarde van IGEMO veeleer op het vlak van deskundigheid en kwaliteit. 
Een goede en duidelijke communicatie omtrent het gezamenlijk en specifiek 
aanbod van IGEMO is een continu aandachtspunt.  

                                         
 
De dienstverlening inzake gebiedsontwikkeling legt zich toe op: 
 

o Projectontwikkeling. Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en 
woonprojecten wil IGEMO zijn steen bijdragen tot betaalbare ruimte om te 
ondernemen en betaalbaar wonen in een aangename omgeving. IGEMO 
levert een grote maatschappelijke meerwaarde door duurzaamheidsprincipes 
maximaal te integreren in haar ontwikkelingsprojecten.  
 

o Ruimtelijke ordening en stedenbouw. IGEMO heeft een duidelijke visie 
op de ontwikkeling van de streek. IGEMO maakt streefbeeldstudies, 
masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, haalbaarheidsstudies, e.d.  
 

o Proces- en projectmanagement. Lokale besturen kunnen voor de 
realisatie van publieke bouw- en/of infrastructuurwerken een beroep doen 
op IGEMO, zowel in het kader van proces- als projectmanagement.  
 

o Lokale economie. IGEMO legt zich toe op het stimuleren van goed 
ondernemerschap. Zowel in haar rol van beheerder van bedrijventerreinen 
als in haar taakstelling op het vlak van parkmanagement, ondersteunt 
IGEMO de regionale en lokale economische ontwikkelingen en het 
ondernemersbeleid.  
 

o Open ruimtebeleid. In haar streven naar een regio waar het goed is om te 
leven, stelt IGEMO als beleidsvoorbereider, planner en uitvoerder haar 
kennis en expertise met betrekking tot open ruimte (natuur, landschap, 
erfgoed …) ter beschikking van de lokale besturen.  

 
Krachtlijnen voor 2017:  
 
 IGEMO wenst haar rol als publieke projectontwikkelaar verder uit te bouwen. De 

meerwaarde die IGEMO dienaangaande biedt aan de gemeenten, schuilt in de 
‘duurzame ontwikkeling’. Dat betekent dat zowel op terrein- als 
perceelsniveau duurzame maatregelen op het vlak van water, energie, mobiliteit 
… geïntegreerd worden in het project. Bovendien verzekert IGEMO als publieke 
ontwikkelaar een ruime inspraak van het gemeentebestuur en andere 
betrokkenen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten. 

 
 IGEMO doet prospectie en voert met diverse gemeenten besprekingen omtrent 

nieuwe potentiële ontwikkelingsprojecten en/of coördinatieopdrachten. IGEMO 
heeft de ambitie om ook in 2017 nieuwe projecten te concretiseren in 
overeenkomsten met de betrokken gemeenten.  

 
 De vraag naar bedrijventerreinen is in onze regio ontegensprekelijk erg groot. 

Als publieke ontwikkelaar biedt IGEMO enorme meerwaarden. De 
herontwikkeling van verouderde, onbenutte terreinen en de realisatie van 
nieuwe bedrijventerreinen vormen een belangrijke uitdaging voor IGEMO.  
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 Met steun van het Vlaamse Gewest is IGEMO in 2013 gestart met een 

pilootproject op om een regionale ruimtebalans op te maken van onbenutte, 
te herbestemmen bedrijfspercelen. Deze oppervlakte staaft de planning en 
realisatie van een nieuw bedrijventerrein in de regio. Middels een 
(intergemeentelijk) ruimtelijk planningsproces wordt 1) de herbestemming 
gerealiseerd en 2) een nieuw intergemeentelijk bedrijventerrein mogelijk 
gemaakt.  

 
 IGEMO ontwikkelt verder haar expertise omtrent proces- en 

projectmanagement om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van 
complexe ruimtelijke ontwikkelingen. IGEMO biedt zich ook aan als 
projectmanager voor publieke bouwprojecten.  

 
 Duurzaam ondernemen is voor meer en meer bedrijven een begrip. IGEMO wil 

bedrijven hierbij ondersteunen middels het model van ‘parkmanagement’, 
waarbij gezamenlijk initiatieven worden genomen die betrekking hebben op 
zowel de economische, sociale als ecologische dimensies van bedrijfsvoering op 
het niveau van zowel het individueel bedrijf als het bedrijventerrein. Kiezen voor 
bedrijventerreinmanagement betekent investeren in zowel de kwaliteit van het 
bedrijventerrein als de dialoog tussen lokaal bestuur en ondernemer.  

 
 Er is een substantiële vraag vanwege gemeenten naar een kwaliteitsvolle 

dienstverlening inzake de opmaak van ruimtelijke, stedenbouwkundige en 
technische plannen. De ruimtelijke planningsdienst van IGEMO heeft de 
voorbije jaren reeds een uitgebreide en mooie portfolio opgebouwd. IGEMO kan 
zich inzake ruimtelijke planning aanbieden en profileren als een betrouwbare, 
deskundige partner voor de gemeenten.  

 
 IGEMO beschikt over de expertise om gemeenten te ondersteunen op het vlak 

van openruimte- en dorpskernvernieuwingsprojecten. Zowel op 
planningsniveau (landschapsplanning, beeldkwaliteitstudie, masterplanning …) 
als op het vlak van realisaties (landschapsinrichting, erfgoedrenovatie, 
toeristische en recreatieve infrastructuren …) heeft IGEMO de ambitie om haar 
rol verder te verdiepen.  

 
 Behoud en kwaliteitsverbetering van openruimte en landschappen zijn in 

deze regio met vele ruimteclaims de uitdagingen voor de toekomst! IGEMO 
heeft de ambitie en de expertise om hierin het voortouw te nemen op basis van 
een 3-sporenbeleid: 1) het ontwikkelen van een landschapsvisie op 
streekniveau, 2) de opbouw van een landschapsnetwerk en 3) de realisatie van 
concrete, terreingerichte acties en projecten.  

 
 
De dienstverlening inzake lokaal woonbeleid legt zich toe op de ondersteuning 
van de lokale besturen en woonactoren op het vlak van woon- en 
huisvestingsbeleid. De lokale besturen zijn de regisseur van het woon- en 
huisvestingsbeleid. IGEMO ondersteunt en treedt op als uitvoerder van dit lokaal 
beleid. De dienstverlening van IGEMO strekt zich uit van visievorming en planning 
tot adviesverlening, controle en informatieverstrekking.  
 
In de presentatie (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven de huidige projecten en 
opdrachten.  
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Krachtlijnen voor 2017:  
 
 IGEMO wil haar ambities en kwaliteitsniveau in het kader van het project 

‘Wonen langs Dijle & Nete’ absoluut handhaven. De taakstelling en opdrachten 
werden bijgesteld conform de basis- en aanvullende taken die zijn opgenomen 
in het nieuwe subsidiebesluit.  

 
 Binnen het raamwerk van het nieuwe subsidiebesluit wordt in 2017 gestart met 

het project ‘Wonen in Klein-Brabant’ (Bornem, Puurs en Sint-Amands).  
 
 IGEMO start in 2017 - aanvullend op de huidige dienstverlening inzake 

woonkwaliteit – met een nieuw (gesubsidieerd- project ‘Geschikt 
ver(der)huren’ waarbij de eigenaars van een woning die niet bewoonbaar is 
(ongeschikt, onbewoonbaar of leegstaand) een intense trajectbegeleiding wordt 
aangeboden (opmaak van renovatieplan, aanvraag van premies, zoeken naar 
aannemer(s), opvolging van aannemingswerken,…) opdat de woning op de 
huurmarkt zonder huurprijseffect kan worden aangeboden.  

 
 De expertise die IGEMO heeft opgebouwd inzake het inventariseren en beheren 

van het leegstandsregister, kan ook aangewend worden voor de opmaak en 
het beheer van andere registers (tweede verblijven, onbebouwde percelen, 
bedrijfspanden,…) die voor lokale besturen relevant en/of financieel interessant 
zijn. IGEMO zal hieromtrent in 2017 een aanbod formuleren. 

 
 
De dienst ‘Preventie & Bescherming’ verstrekt aan de 30 aangesloten besturen 
(gemeentebesturen, OCMW-besturen, autonome gemeentebedrijven, politiezones 
en intercommunales) dienstverlening inzake het welzijn op het werk en de 
veiligheidscoördinatie.  
 

Algemeen bedrijfsniveau 

 
De Algemene Vergadering van IGEMO heeft in zitting van 13 december 2013 het 
strategisch beleidsplan 2014 – 2019 goedgekeurd.  
 
In dit strategisch beleidsplan worden de missie, de doelstellingen, de ambities en 
de waarden van IGEMO scherp gesteld. Deze werden vervolgens doorvertaald naar 
een algemene ondernemingsstrategie (met portfolio) en een concurrentiestrategie.  
 
De doelstellingen, ambities en initiatieven/acties van IGEMO worden geformuleerd 
binnen het raamwerk van een 4-ledige context waarbinnen IGEMO functioneert:  

1) IGEMO als verlengd lokaal bestuur  
2) IGEMO als dienstverlenende vereniging  
3) IGEMO als partner voor gemeentegrensoverschrijdende 

samenwerking  
4) IGEMO als actor inzake streekontwikkeling  

 
Krachtlijnen voor 2017:  
 
 Het strategisch beleidsplan 2014 – 2019 bevat een resem uitdagingen en 

ambities. Deze werden doorvertaald naar concrete actieplannen en initiatieven.  
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 IGEMO wil haar dienstverlening op het vlak van ‘shared services’ verruimen. 

Zowel op juridisch, fiscaal, personeel vlak beschikt IGEMO over expertises en 
vaardigheden die dienstig zijn voor de lokale besturen. IGEMO zal in 2017 
inzake ‘shared services’ een concreet dienstenaanbod formuleren waarbij de 
focus wordt gelegd op het optreden als zgn. opdrachtencentrale.  

 
 In uitvoering van het strategisch beleidsplan 2014 - 2019 zal IGEMO in 2017 en 

volgende voor diverse nieuwe beleidsdomeinen haar rol en mogelijkheden 
definiëren, telkens in het licht van de 4-ledige context waarbinnen IGEMO 
functioneert. De volgende beleidsdomeinen zullen in 1ste instantie onder de loep 
genomen worden: sociale dienstverlening, woonzorg, onderwijs, noord - zuid, 
cultuur en toerisme. 

 
 

Jaarrekening 2016 

 
Op 31 december 2016 realiseerde IGEMO een balanstotaal van 37.271.447,04 EUR. 
 
ACTIEF 
 
In totaal werden voor 1.586.292,87 EUR afschrijvingen toegepast waarvan 
1.560,362,29 EUR op de materiële vaste activa en 25.930,58 EUR op de 
immateriële vaste activa. 
 
De financiële vaste activa omvatten 36 aandelen CIPAL. 
 
De voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop, bestaande uit gronden 
en gebouwen kent een bedrag van 28.592.919,94 EUR. 
De voorraad handelsgoederen bestaande uit rookmelders bedraagt 544,43 EUR. 
 
De handelsvorderingen bedragen 1.415.488,55 EUR. Hierin zijn tevens 
493.835,30 EUR op te stellen facturen en 487,92 EUR nog te ontvangen 
creditnota’s begrepen. 
 
De overige vorderingen bedragen 1.288.050,10 EUR. 
 
De posten Geldbeleggingen en Liquide middelen bedragen 576.282,17 EUR 
tegenover 348.011,80 EUR vorig jaar. 
 
PASSIEF  
 
Het opgevraagd, volgestort kapitaal bedraagt 722.612,00 EUR 
 
De reserves bedragen 6.405.322,84 EUR. 
 
De voorzieningen voor risico’s en kosten bedragen 2.575.251,19 EUR. 
 
De schulden van de vennootschap bedragen 27.382.100,71 EUR. 
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De schulden op meer dan één jaar bedragen in totaal 3.099.105,65 EUR, waarin de 
kredietinstellingen voor 2.967.000,00 EUR en de borgtochten voor 132.105,65 EUR 
begrepen zijn. 
 
De schulden op ten hoogste één jaar zijn samengesteld als volgt: 
 
 Schuld > 1jr < 1jr    160.000,00 EUR 
 Financiële schulden 19.878.240,39 EUR 
 Handelsschulden 588.788,68 EUR 
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 235.817,63 EUR 
 Belastingen (bv + btw)  476.629,67 EUR 
 Bezoldigingen en sociale lasten 417.589,53 EUR 
 Overige schulden    630.299,05 EUR 
  22.387.364,95 EUR 
 
De overlopende rekeningen bedragen:  1.895.630,11 EUR 
 
RESULTAATREKENING 
 
De bedrijfsopbrengsten, de financiële opbrengsten, de uitzonderlijke opbrengsten 
en de regularisatie belastingen, m.a.w. de totale opbrengsten, bedragen 
8.047.861 EUR. 
 
Het totaal der kosten bedraagt: 8.057.826,89 EUR. 
 
Samenvatting van de balans & resultatenrekening 
 
De bezittingen van de vennootschap bedroegen 37.271.447,04 EUR en waren 
samengesteld als volgt: 
 
 II. Immateriële vaste activa 17.925,21 
 III. Materiële vaste activa 5.359.775,82 
 IV. Financiële vaste activa 4.537,08 
 VI. Voorraden 28.593.464,37 
 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 2.703.538,65 
 IX. Liquide middelen & Geldbeleggingen   576.282,17 
 X.  Overlopende rekeningen     15.823,74
   37.271.447,04 
 
De schulden van de vennootschap bedragen 29.957.351,90 EUR en zijn als volgt 
samengesteld: 
 
 VII. Voorzieningen 2.575.251,19 
 VIII. Schulden op meer dan één jaar 3.099.105,65 
 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 22.387.364,95 
 X.  Overlopende rekeningen     1.895.630,11 
   37.271.447,04 
 
Het eigen vermogen van de vennootschap zal een cijfer van 7.314.095,14 EUR 
bereiken, na ons voorstel van winstverdeling. 
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De samenstelling van de winst kan als volgt worden voorgesteld: 
 
I/II. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 
  
 Omzet en andere bedrijfsopbrengsten 8.035.106,05 
 Handelsgoederen       -4.275.077,83 
 Diensten en diverse goederen         -539.798,19 
 
 Brutomarge - positief 3.220.230,03 
 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen       -2.367.323,11 
 Afschrijvingen en voorzieningen         -773.877,53 
 Andere bedrijfskosten    -2.193,83 
  
 Bedrijfswinst    76.835,56 
 
IV/V. Financiële opbrengsten    10.057,16 
  
 Financiële kosten   -99.556,40 
 
 Winst van het boekjaar uit de gewone 
 Bedrijfsuitoefening voor belasting   -12.663,68 
 
 Uitzonderlijke opbrengsten, kosten        0,00 
 Belastingen     2.697,79 
 
 Winst na belastingen      9.965,89 
 
 
Wij verzoeken u de jaarrekening per 31 december 2016 goed te keuren. 
 
Bepaling van het te bestemmen resultaat: 
 
Verlies van het boekjaar 2016     9.965,89 
 
Bestemming de winst: 
 
Onttrekking aan andere reserves     9.965,89 
 
 

Conclusie 

 
IGEMO is een complex bedrijf dat omtrent meerdere, doch samenhangende 
beleidsdomeinen een duurzame ontwikkeling van de streek nastreeft. IGEMO poogt 
daarbij in alle omstandigheden voor de deelnemende gemeenten een 
maatschappelijke meerwaarde te realiseren.  
 
IGEMO heeft zich de voorbije jaren geprofileerd als een dynamisch bedrijf dat in 
functie van de reële noden en behoeften van de deelnemende gemeenten een ruim 
dienstenaanbod heeft ontwikkeld. Gedragen door de bestuursvaardigheid, het 
vertrouwen en de inzet van de bestuursleden en het enthousiasme, de 
competenties en de deskundigheid van de medewerkers tracht IGEMO haar 
ambities waar te maken: als geprefereerde vertrouwenspartner van de 
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gemeentelijke deelnemers een betekenisvolle rol vervullen in de ontwikkeling van 
de streek en een zichtbare wijziging van gedrag en mentaliteit realiseren ten 
aanzien van duurzaamheid. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/10 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke 
stempel op het economisch landschap van België. De gemeenten houden belangen 
aan in diverse sectoren waaronder financiën, telecommunicatie, streekontwikkeling, 
afval, water en - niet te vergeten - energie.  
 
IKA werd op 31 mei 1983 opgericht naar aanleiding van de oprichting van de 
gemengde distributie-intercommunale IVEKA en de wens van de gemeenten om 
hun belang in de distributienetten tot een meerderheidsbelang uit te bouwen. 
Tegelijk wensten de gemeenten in de schoot van IKA over een overlegplatform te 
beschikken tussen de gemeenten en de distributie-intercommunales voor gas, 
elektriciteit en “FM en TV”-signalen. 
 
In dit kader verenigt IKA de openbare besturen die vennoot zijn van IVEKA en het 
vroegere IGAO/TELEKEMPO en INTERTEVE. Concreet heeft IKA enkel openbare 
besturen als aandeelhouder. Het werkingsgebied loopt grotendeels gelijk met dat 
van IVEKA, 48 gemeenten, waaronder enkele uit de zuivere sector, en de provincie 
Antwerpen zijn lid van de vereniging. 
 
Bij de oprichting was het doel beperkt om: 
 
• Voor rekening en op verzoek van de deelnemers de financiering te verzorgen van 

de investeringen dienstig voor de distributie van elektriciteit en/of gas en/of 
informatie- en communicatiesignalen.  

• Het overleg tot stand te brengen tussen de vertegenwoordigers van de 
deelnemers omtrent de distributie van elektriciteit, gas, en informatie- en 
communicatiesignalen. 

 
IKA startte hierdoor historisch als financieringsvehikel met een zeer klein 
startkapitaal en hoge door de gemeenten gewaarborgde schuld ter financiering van 
de distributienetten. Aan de gemeenten werd kort na de oprichting van IKA 
aangeboden om naast de investeringen in de energiesector, ook de lokale 
investeringen (buitengewone dienst) te financieren. Voor beiden wordt maximaal 
gebruik gemaakt van het thesauriebewijzenprogramma. Om aan goede en stabiele 
voorwaarden te kunnen blijven lenen, werd dit programma aangepast en uitgebreid 
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zodat ook lange termijn uitgiftes in de vorm van obligaties gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
In de jaren negentig werden de participaties uitgebreid tot de transportnetten van 
gas en elektriciteit en een belang in Electrabel. Naar aanleiding van de vrijmaking 
van de energiemarkt werd taak van IVEKA herleid tot de distributie. De vroegere 
leveringstaak van IVEKA werd in de eerste plaatst een privéaangelegenheid van 
ECS (Electrabel Customers Solutions) waarin IKA participeerde. Deze participatie 
werd in 2014 verkocht. Ook de realisatie van lokale groene stroomprojecten kwam 
in de schoot van IKA terecht. 
 
De participaties van IKA kunnen in drie blokken onderverdeeld worden: de 
belangen in het transportnetbeheer, de investeringen in een aantal hernieuwbare 
projecten en de financiële participaties. Deze laatste hebben een uitdovend 
karakter en worden enkel in specifieke opdracht van de onderliggende besturen 
aangehouden. 
 
De participaties in het transportnetbeheer van aardgas (via Publigas) en van 
elektriciteit (via Publi-T) vormen de hoofdmoot van de investeringen van IKA en 
worden door de raad van bestuur dan ook aanzien als de kernactiviteiten van de 
financieringsvereniging. Via deze participaties staat IKA immers mee in voor de 
Belgische, publieke verankering van de gereguleerde transportnetbedrijven Fluxys 
en Elia.  
 
Daarnaast heeft IKA meerdere participaties in lokale hernieuwbare projecten, maar 
deze investeringen en de daaruit voortvloeiende inkomsten zijn van een veel 
beperktere omvang dan de belangen in Publigas en Publi-T. Het belang in EGPF 
(Electrabel Green Projects Flanders) is eerder historisch gegroeid, de meer recente 
participaties zoals W4F (Wind 4 Flanders) zijn er vooral gekomen op initiatief van 
de gemeenten op wiens grondgebied de projecten zijn gerealiseerd. 
Maatschappelijk zijn deze lokale projecten wel belangrijk, via IKA worden zowel de 
lokale besturen als coöperatieve verenigingen mee betrokken. IKA beschikt over 
een intern groen fonds, opgebouwd uit een deel van inkomsten uit de verkochte 
niet kernactiviteiten, waardoor niet extern geleend dient te worden. 
 
IKA financiert naast de investeringen in de energiesector, ook de lokale 
investeringen (buitengewone dienst). Voor beiden wordt maximaal gebruik gemaakt 
van het thesauriebewijzenprogramma. Om aan goede en stabiele voorwaarden te 
kunnen blijven lenen, werd dit programma aangepast en uitgebreid zodat ook lange 
termijn uitgiftes in de vorm van amortiserende obligaties gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
IKA houdt volgende strategische participaties aan : 
 
• In het hoge druk gasnet van Fluxys via Publigas, IKA is in deze activiteit de 

grootste speler in de Vlaamse gemengde sector 
• In het hoogspanningsnet elektriciteit van ELIA via Publi-T 
• In de productie van groene stroom: E.G.P.F, E.G.P.F. WWE, W4F en STORM 

Geel, STORM Westerlo, STORM Meer-Hoogstraten en SPSFIN/Peerdsbos, IKA is 
in deze activiteit uitgegroeid tot de grootste speler in de Vlaamse gemengde 
sector 
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De werking van IKA wordt verzorgd door de heer Lieven EX die tevens secretaris en 
deskundige is van de vereniging, met de ondersteuning van de heer Johan 
VERZYCK voor de boekhouding. 
 
IKA streeft ernaar om de investeringen die namens de gemeenten aangegaan 
werden door de verwerving van financiële vaste activa maximaal te financieren met 
eigen vermogen. Streefdoel is de financiële vaste activa te laten weerspiegelen in 
het kapitaal van IKA. Dit heeft eenduidige verdeelsleutels als gevolg. Bovendien 
kan iedere gemeente eenvoudiger de waarden, rendementen, rechten en plichten 
opvolgen.  
 
IKA beschikt over een solide balans met een actief van 190 miljoen EUR en een 
eigen vermogen van 91 miljoen EUR waardoor de investeringsnoden maximaal 
gedelgd kunnen worden zonder inbreng van gemeentelijke middelen. 
 
IKA is steeds pleitbezorger geweest voor een actieve rol bij het beheer van haar 
participaties om zodoende de belangen van haar deelnemers ten volle te kunnen 
behartigen. De betrokkenheid van de lokale besturen is hierin van groot belang. 
IKA wenst in nauw overleg met zijn deelnemende gemeenten de strategische 
participaties beheren en tevens zijn steentje bijdragen bij de globale doelstelling 
voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen door bij de 
voorbereidende fase als intermediair op te treden en via een financiële participatie 
een deel van de opbrengsten te laten terugvloeien naar de gemeenten. 
 
Een overzicht van de participaties:  
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Belangrijke elementen 2016  
 
Ieder intergemeentelijk samenwerkingsverband heeft een decretaal opgelegde duur 
van 18 jaar, bij IKA verstreek deze op 31/12/2016. De buitengewone algemene 
vergadering van 19 december 2016 verlengde eenparig de duurtijd met 18 jaar tot 
31/12/2034. Tegelijk werden de statuten geactualiseerd naar de huidige werking 
waarbij de voorziene uittreding van de provincie einde 2018 reeds opgenomen 
werd.  
 
Distributienetten 
 
Voor de kapitaalverhoging van IVEKA in 2014-2015 werd ruim 12,6 miljoen EUR 
cash vrijgemaakt, voornamelijk uit de verkoop van Telenet en ECS. IKA financierde 
zo ruim 80% van deze kapitaalverhoging. 
 
Van de oorspronkelijke financieringen van 98 miljoen EUR, staat nog een beperkt 
bedrag open van minder dan 0,5 miljoen EUR. De gemeenten konden dankzij de 
financiering via IKA belangrijke aandelenpakketten verwerven zonder gemeentelijke 
inbreng, waarvan de dividenden volledig ten goede komen van de gemeentelijke 
begrotingen. 
 
In de loop van 2016 besliste IKA, samen met de andere Vlaamse 
financieringsverenigingen, in te stappen in het kapitaal van Eandis Assets, de 
gefuseerde distributienetbeheerder die per 1 januari 2016 onder opschortende 
voorwaarden was opgericht uit Imewo, Gaselwest, Intergem, Iverlek, Imea, Iveka 
en Sibelgas. 
 
De raad besliste principieel toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te 
tekenen op de aangeboden kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarden 
dat de oprichting van Eandis Assets daadwerkelijk plaatsvond. De raad van bestuur 
besliste deze investering van zodra deze definitief werd, te financieren met een 
kapitaalverhoging, deels te volstorten met de voorzien middelen op rekening 
courant. 
 
In het najaar moest echter worden vastgesteld dat deze voorwaarden niet waren 
vervuld, waarna de hele operatie werd teruggeschroefd. Naar aanleiding van het 
niet realiseren van de fusie stortte Eandis Assets de geïnvesteerde middelen terug 
en werd de geplande kapitaalverhoging van IKA zonder voorwerp. 
 
Transportnetten 
 
Bij Fluxys gaat dit jaar bijzondere aandacht naar de grote infrastructuurwerken aan 
de LNG-installaties in Zeebrugge en Duinkerke. In Zeebrugge wordt een vijfde 
opslagtank van 180.000 m³ gerealiseerd en een tweede aanmeersteiger voorzien in 
2017. Sinds midden 2016 is de LNG-terminal in Duinkerke in gebruik. Niet alleen 
bezit Fluxys 25% van de terminal, ook operationeel is er een grote betrokkenheid 
omdat de uitbater, Gaz-Opale voor 49% in handen is van Fluxys. In mei 2016 werd 
tevens gestart met de constructie van de bijna 900 kilometer lange pijpleiding in 
het kader van het TAP-project. 
 
Ook bij Elia is er in het jaarverslag veel aandacht voor de grote 
infrastructuurprojecten. Zo werkte Elia in 2016 de eerste fase van het 
Brabo-project af. De hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Doel werd versterkt van 
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150 naar 380 kV, waardoor er nu twee 380 kV-verbindingen zijn tussen beide 
plaatsen. Aan de grens met Nederland werd een vierde dwarsregeltransformator in 
dienst genomen, wat de betrouwbaarheid van de interconnectie en dus het net ten 
goede komt. De afwerking van de tweede fase van Brabo, waarbij een dubbele 
380 kV-ring wordt aangelegd tussen Zandvliet, Lillo en Doel, is voorzien voor 2020. 
 
Er werd verder gebouwd aan Stevin dat eigenlijk uit tien deelprojecten bestaat. Ook 
voor het Nemo-project werden belangrijke stappen gezet. In het najaar van 2016 
startte immers de constructie van het conversiestation nadat in de zomer de nodige 
vergunningen waren verkregen. 
 
Voor de Alegro-interconnector met Duitsland tekende Elia samen met zijn Duitse 
sectorgenoot Amprion in september het contract met de leverancier voor de aanleg 
van de 90 km lange kabel. In november 2016 volgde de bestelling van twee 
conversiestations aan beide uiteinden van de kabelverbinding. Ten slotte ging eind 
vorig jaar ook de eerste fase van de “Oostlus” operationeel waarbij de lijnen in de 
Oostkantons worden versterkt. 
 
Groene stroomprojecten 
 
Met betrekking tot groenestroomprojecten kan vastgesteld worden dat deze een 
substantiële impact kunnen hebben op het distributie- en transportnet. De raad van 
bestuur van IKA vindt het haar taak een rol te spelen in de groenestroomproductie. 
De focus ligt hierbij op lokale projecten. 

 
De helft van het aandeel van IKA in lokale groene stroomproductie wordt 
aangeboden aan het lokale bestuur op wiens grondgebied een project gerealiseerd 
wordt, ongeacht de eigendom van deze gronden. 

 
Hiermee wordt de doelstelling nagestreefd om de gemeentebesturen nauwer te 
betrekken bij het tot stand komen van nieuwe projecten. Deze nieuwe oriëntatie 
heeft geleid tot positieve contacten van verscheidene gemeentebesturen en de 
projectontwikkelaars, waarvan de verwachting is dat die in de volgende jaren 
verder zullen leiden tot bijkomende productie van groene stroom. 

 
Toekomstige kapitaalsverhogingen worden project per project bekeken, waardoor 
het genomen engagement geen bijkomende verplichtingen met zich meebrengt 
voor deelname aan toekomstige kapitaalsverhogingen. 
 
IKA is met een belang van ruim 30% van in de Vlaamse gemengde sector 
uitgegroeid tot een belangrijke speler is uitgegroeid voor de lokale projecten. 
Hierbij worden de besturen en coöperatieve nauw betrokken zowel bij de realisatie 
als de financiering. Aan de betrokken lokale besturen wordt 50% in het project 
aangeboden. In 2016 werd de aanzet gegeven tot een nieuw windpark te 
Minderhout i.s.m. Storm en de Coöperatieve STORM, een windpark i.s.m. ENECO en 
de coöperatieve CAMPINA Energie in Turnhout en een aanzet gegeven tot een 
overeenkomst tot samenwerking met EdF Luminus.  
 
In het werkingsgebied van IKA werden in samenwerking met W4F windprojecten 
gerealiseerd in Westerlo, Wuustwezel en Olen. Hierbij werd aan de inwoners via de 
coöperatieve Electrabel Cogreen aangeboden om mee te participeren. 
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Resultaat en dividend 
 
Er wordt gestreefd naar een uitkeringsbeleid waarbij de inkomsten die voorvloeien 
uit de strategische participaties die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de gemeenten 
maximaal uitgekeerd worden aan de gemeentebesturen. De verkoop van de Suez-, 
Distrigas- en deels Telenet-aandelen werd de voorbije jaren aangewend om de aan 
deze participaties gekoppelde leningen vervroegd terug te betalen. De saldi, ruim 
186 miljoen EUR in de periode 2006-2015 werden integraal aan de gemeenten 
uitgekeerd. 
Hierdoor is IKA, wat de strategische participaties betreft quasi schuldenvrij. Wat 
ruimte biedt, bijvoorbeeld voor het financieren van bijkomende participaties in 
lokale groene stroomproductie, warmtenetten of in de distributienetten. 
 
IKA bouwt in beperkte mate reserves op omwille van wettelijke redenen, beginselen 
van goed bestuur of participatieopportuniteiten binnen de IKA-doelstellingen 
waaraan de raad van bestuur gevolg geeft. IKA wenst participatieopportuniteiten 
maximaal in eigen schoot te financieren om zo de gemeentelijke begrotingen niet te 
belasten. Hiervoor worden vooral de inkomsten uit de niet rechtstreeks aan de 
gemeenten toegewezen aandelen gereserveerd.  
 
Voor boekjaar 2016 (uitkering juni 2017) is er een uitkeerbaar bruto dividend van 
8,1 miljoen EUR, het cash uitkeerbaar bedrag aan de gemeenten bedraagt 
7,3 miljoen EUR. IKA streeft ernaar dit dividend minimaal op dit niveau te houden 
de komende jaren. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/11 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. 
Algemene vergadering 20 juni 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De dienstverlenende vereniging IKA deelt mee dat haar algemene vergadering zal 
doorgaan op dinsdag 20 juni 2017 om 12.00 uur in Den Eyck, Houtum 39, 
2460 Kasterlee, met volgende agenda: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 
2. Jaarrekening 2016. 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 
 
In zitting van 27 november 2014 duidde uw raad de heer Kris Geysen, raadslid, 
met als plaatsvervanger de heer Michel Meeus, raadslid, aan als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 
vereniging IKA tijdens de periode 1 januari 2015 – oktober 2018. 
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De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 20 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de dienstverlenende vereniging IKA; 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging IKA van 20 juni 2017. 
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
48 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
12 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 1 stem nee en 12 onthoudingen. 
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Nr. 2/12 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IOK 
 
RAPPORT 
 
WERKING NOVEMBER 2016 - APRIL 2017 
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WERKING 
 
PERIODE NOVEMBER 2016 – APRIL 2017 

 
Industrieel beleid 

 
IOK heeft terreinen beschikbaar in Arendonk (Hoge Mauw), Balen (Driehoek en 
Holven), Beerse (Beerse-Zuid), Heist-op-den-Berg, Herentals (Gooreind), Kasterlee 
(Tielen), Retie (De Bempdekens), Rijkevorsel (Het Looi) en Turnhout (Veedijk).  
Tijdens de periode november 2016 - april 2017 verkocht IOK op vermelde terreinen 
in totaal 6 ha aan 12 bedrijven, samen goed voor 203 arbeidsplaatsen. 
De dienst industrie was tevens betrokken bij verschillende aankoop- en 
terugkoopdossiers: Stenehei in Dessel, Liessel en Hezeschrans in Geel, Klein-Gent 
in Herenthout, Portaal Lammerdries in Olen, Ravels-Weelde en Geel-Innovatiepark. 
Samen met de technische dienst werd verder gewerkt aan de infrastructurering van 
Liessel in Geel, De Kluis in Hoogstraten, Gompel in Mol en Nijverheidsstraat in 
Ravels-Weelde. 
Daarnaast werden enkele planprocessen gecontinueerd of afgerond die op termijn 
zullen resulteren in bijkomende bedrijventerreinen: Langveld-Oost in Heist-op-den-
Berg, Ambachtstraat in Meerhout en de afbakeningsprocessen kleinstedelijke 
gebieden Geel en Mol.  
 
In het bijzonder werd met de Stichting H.I. Kempen een intensief overlegplatform 
opgericht over de ontwikkeling van het aangrenzende innovatiepark in Geel. 
Het project ‘activeringsteams onbenutte bedrijfsterreinen’ (in partnerschap met 
POM Antwerpen, IGEAN en IGEMO) werd in 2016 gefinaliseerd en boekte duidelijke 
resultaten. Niet alleen werden de redenen van bvb. niet-vermarkting in kaart 
gebracht, maar werden ook diverse percelen geactiveerd en niet-realiseerbare 
percelen aangeduid. De verdeling van de onderzochte 101 ha is: 
– geactiveerd: 18,5 ha  
– verantwoorde reserve (normale en te verwachten uitbreidingsgronden): 5,5 ha  
– gedwongen reserve (vb. niet ontsloten naastgelegen gronden): 1 ha 
– geblokkeerd (veelal niet verkoopsbereid): 63 ha 
– niet activeerbaar omwille van beleidsredenen (niet conform RUP, masterplan, 

toekomstvisie): 13 ha 
 
In navolging van dit project ‘activeringsteams onbenutte bedrijfsterreinen’ werd in 
maart 2016 een Masterplan voor de transportzone in Hoogstraten-Meer 
goedgekeurd, rekening houdend met een te herstructureren zone en de 
ontwikkeling van het Business Centre Treeport (BCT) in Zundert (NL). Dit 
masterplan wordt ondertussen verder vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP).  
 
Voor deze herstructureringszone wordt parallel een subsidiedossier in het kader van 
het Vlaamse subsidiebesluit voor (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen 
voorbereid in relatie tot het BCT in Zundert (NL). 
In navolging van de stuurgroepvergaderingen voor de bedrijvenzone Zinkstraat in 
Balen-Wezel werden de cruciale visie-elementen zoals ontsluiting, afstemming 
Lommel, gebruik (financiële en technische situatie en haalbaarheid) bestaande 
brug, visievorming rond Kloosterplein, verder afgestemd.  
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Duurzaamheidsprincipe troef binnen industrieel beleid 
De lopende inspanningen op het vlak van streekgebonden 
bedrijventerreinmanagement (BTM) op bestaande en nieuwe terreinen werd 
gecontinueerd, met in het bijzonder acties rond zwerfvuil, KGA en fietsbeleid. In 
functie van de zwerfvuilactie op 27 april 2017 werden de voorbereidingen 
opgestart. 
Binnen de oproep van de POM Antwerpen rond ‘duurzame acties op 
bedrijventerreinen’ werden in partnerschap met Voka Kempen 3 dossiers (rond 
sport, bijen en camerabewaking) voorbereid en ingediend. Deze dossiers werden 
allen weerhouden en zullen in 2017 – 2018 uitgevoerd worden. 
 
In het kader van de projectoproep ‘bedrijventerreinmanagement’ in 2016 van 
VLAIO werden door IOK 3 projecten ingediend, waarvan er slechts 1 weerhouden 
werd. Het weerhouden project omvat het bedrijventerrein Bentel waar gewerkt zal 
worden rond beeldkwaliteitsplannen, biodiversiteit, parkeerbeleid en zwerfvuil. Het 
project loopt tot einde 2019.   
In deze periode bleef IOK ook verder streven naar een goede (multimodale) 
ontsluiting van bedrijvenzones. Zo werd in het najaar 2016 het fietsfondsdossier 
rond de fietsverbinding tussen Nikelaan en oprittencomplex in Ham opnieuw 
geactiveerd, wat leidde tot een gunstige beoordeling op de Intergemeentelijke 
Begeleidingscommissie (IGBC) en de Regionale MobiliteitsCommissie (RMC) in het 
voorjaar 2017. Daarnaast werd de uitvoering van de goedgekeurde 
mobiliteitsstudie in de Noorderkempen en de opstart van de mobiliteitsstudie in de 
Middenkempen verder opgevolgd. 
 

Sociaal grondbeleid 
 
Binnen het sociaal woonbeleid vormen de sociale verkavelingen de kernactiviteit. 
De projecten evolueerden de afgelopen jaren steeds meer naar gemengde 
projecten, in samenwerking met privé-eigenaars en private projectontwikkelaars 
enerzijds en de sociale huisvestingsmaatschappijen anderzijds. De intensieve 
samenwerking met die maatschappijen wordt, ondanks de gedeeltelijke vernietiging 
van het decreet grond- en pandenbeleid, onverminderd verdergezet. 
Het voorbije halfjaar werden 57 kavels te koop aangeboden, waaronder 19 nieuwe 
kavels en 1 wederingekochte kavel. Van dit aanbod waren eind april 33 kavels 
verkocht. 
Ondertussen wordt de strategische denkoefening inzake het sociaal grondbeleid, die 
in 2015 werd aangevat, verdergezet. Dit leidde ondertussen al tot de opstart van 
een pilootproject met het oog op de samenwerking met een private partner voor de 
bouw van betaalbare woningen, waarvan de verkoop kortelings wordt opgestart. 
 
In november 2016 werd een vergunning bekomen voor 2 projecten met een IOK-
aandeel van in totaal 36 kavels. 
 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het indienen in 2017 van 
6 verkavelingsaanvragen met een aandeel van circa 163 IOK-kavels. Behoudens in 
enkele kleinere projecten wordt telkens een zone voorzien voor de oprichting van 
sociale koop- of huurwoningen door een sociale huisvestingsmaatschappij. 
Momenteel beschikt IOK over circa 32 ha grondreserve, waarvan circa 20 ha 
gelegen is in woonuitbreidingsgebied.  
De beschikbare algemene middelen en de reserves voor het grondfonds geven 
voldoende financiële draagkracht om tot strategische grondaankopen over te gaan. 
Op die manier kan een actief aanbodbeleid gevoerd worden.  
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IOK zal ook in de toekomst blijven ijveren om betaalbare 
huisvestingsmogelijkheden te kunnen aanbieden. 
 

Dienstverlening aan de gemeenten 
 
IOK biedt een divers gamma aan diensten aan. De opdrachtgever is hierbij in 
principe steeds de gemeentelijke overheid. De dienstverlening wordt aangeboden 
vanuit een multidisciplinair team. Via gestructureerd overleg worden de 
verschillende disciplines op elkaar afgestemd en geïntegreerd. 
 
Technische dienstverlening 
De externe dienstverlening omvatte tijdens het voorbije halfjaar een 6-tal nieuwe 
dossiers infrastructuurwerken en vergunningsaanvragen, 1 nieuwe opdracht voor 
het opmaken van evacuatieplannen, 4 nieuwe opdrachten voor opmetingsplannen 
en 5 nieuwe dossiers voor projectondersteuning. 
 
De interne dienstverlening omvat de logistieke ondersteuning van de overige 
IOK-diensten. Het ontwerpen, de coördinatie van de veiligheid en gezondheid, het 
aanbesteden en het opvolgen van de uitvoering der werken zowel voor 
bedrijvenzones, sociale verkavelingen, afvalverwerkingsinstallaties en leveringen 
voor IOK vormen het omvangrijkste takenpakket van de technische dienst. 
 
Bijstand aan gemeenten in functie van grondverwerving 
Het voorbije halfjaar werd, in nauw overleg met de betrokken schepencolleges, 
bemiddeld bij de grondverwerving voor 18 specifieke gemeentelijke projecten. 
 
Daarnaast voerde IOK in deze periode ook de onderhandelingen in 6 dossiers voor 
de aanleg van fietspaden langs gewestwegen, in uitvoering van de 
mobiliteitsconvenanten of samenwerkingsovereenkomsten die de betrokken 
gemeenten afsloten met de Vlaamse overheid. 
 
IOK plangroep 
IOK plangroep is opdrachthouder van een 70-tal uiteenlopende gemeentelijke en 
provinciale planningsopdrachten. Sinds mei 2016 verlopen deze opdrachten via het 
principe van inhouse-dienstverlening.  
De opdrachten omvatten een waaier van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige 
inrichtingsstudies, mobiliteitsstudies, woonomgevingsplannen, voorstudies. De 
opmaak van RUP’s gaat ook steeds gepaard met de opmaak van een screening op 
planMER, dan wel de begeleiding van de opmaak van een planMER door de 
aangestelde onderaannemer. Daarnaast biedt IOK plangroep planologische 
ondersteuning aan gemeenten, zoals bij de beoordeling van verkavelings- en 
stedenbouwkundige aanvragen vanuit het principe van duurzaam en hedendaags 
bouwen/verkavelen en werden begeleidingstrajecten met betrekking tot 
projectregie opgestart. In samenwerking met IOK technische dienst werden 
tenslotte ook geïntegreerde projecten met betrekking tot inrichting van het 
openbaar domein uitgewerkt.  
Aan gemeenten die wegens onvoorziene omstandigheden acuut kampen met een 
sterk verhoogde werkdruk op de dienst ruimtelijke ordening biedt IOK plangroep 
ook eerstelijnsondersteuning ter plaatse aan bij het behandelen van aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning. In de afgelopen 
periode werden 4 gemeenten ondersteund. Intern biedt IOK plangroep, via een 
integrale projectwerking waarbij een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende 
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diensten voorop staat, planologische ondersteuning aan het IOK woonbeleid en het 
industrieel beleid van IOK. Een bijzonder aandachtspunt in dit verband zijn de 
inspanningen die worden geleverd op het gebied van duurzaam bouwen, 
verkavelingen en duurzame inrichting van bedrijventerreinen. Bovendien wordt de 
expertise van IOK plangroep inzake ruimtelijke ordening, ontwerp en mobiliteit 
ingezet in een aantal subsidieprojecten.  
Binnen deze periode werd ook de kostendelende dienstverlening met betrekking tot 
intergemeentelijke GIS-coördinatie opgestart. In 7 gemeenten ging een 
intergemeentelijke GIS-coördinator aan de slag.  
Er werd gewerkt aan gemeentegrensoverschrijdende projecten inzake onderzoek 
religieus patrimonium en diepe geothermie. Dergelijke streekprojecten hebben als 
doel bijzondere kenmerken van de streek te versterken en/of een gezamenlijke 
problematiek aan te pakken.  
 
IOK plangroep heeft tevens een intergemeentelijke kwaliteitskamer (IKRO) 
opgericht, bestaande uit 3 experten op het vlak van architectuur, 
landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. De IKRO staat de gemeente bij bij 
de beoordeling van (omvangrijke, complexe, specifieke,…) projecten. Er werden 
inmiddels 3 projecten geëvalueerd.   
 
IOK duurzaamheidsteam 
 
De focus van de dienstverlening is vanaf 2014 geheroriënteerd van de 
Samenwerkingsovereenkomst, die eind 2013 afliep, naar het 
Burgemeestersconvenant. IOK ging hiervoor een samenwerking aan met 
hoofdpartners provincie Antwerpen, Eandis, Infrax en VITO dat later werd 
uitgebreid met Kamp C, Voka Kempen en Rurant. Bovendien zijn ook al meer dan 
100 andere stakeholders rond energie en klimaat betrokken en blijft dit aantal 
steeds groeien. Alle 29 gemeentebesturen stapten in het streekproject en 
ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Met de projectnaam Kempen2020 zal 
het partnerschap in de Kempen actie ondernemen om de uitstoot van CO2 met 20% 
te reduceren tegen 2020. 
Eind 2014 dienden alle 29 gemeenten een klimaatactieplan in bij Europa. In het 
voorjaar van 2015 werd in elke gemeente een stuurgroep opgestart om de 
uitvoering van het gemeentelijk klimaatplan op te volgen en bij te sturen. Tot 2020 
zullen deze stuurgroepen in alle gemeenten minstens 2 keer per jaar samen komen 
onder begeleiding van IOK. Begin 2017 werd een 1ste maal over de voortgang van 
elk lokaal klimaatactieplan gerapporteerd aan de Europese Commissie. 
Naast de implementatie van de actieplannen bouwde het streekproject 
Kempen2020 ook verder op succesvolle lopende acties enerzijds en op de 
voorbereiding van het uitwerken van nieuwe projecten anderzijds, vertrekkende 
van de gemeentelijke klimaatactieplannen. Hieronder een niet-limitatief overzicht: 
– organiseren van de Energie Infotoer 2016 – 2017 (najaar 2016 – voorjaar 

2017); 
– uitvoering proefproject energiemeesters waarbij vrijwilligers worden gezocht om 

gezinnen in energiearmoede bij te staan om hun woning te renoveren en hun 
gedrag met betrekking tot hun energieverbruik aan te passen (verderzetting 
project in Dessel en Retie, opstart in Heist-op-den-Berg en Merksplas 
+ voorbereiding uitrol over ganse Kempen); 

– uitvoeren van het intergemeentelijk project Klimaatscholen jaargangen 
2014-2016, 2015-2017 en 2016-2018. In een breed partnerschap met de 
MOS-begeleiders, Djapo, Thomas More en de Energiesnoeiers gebeurde in 2014 
een bijsturing in functie van een versterkt participatief luik en de realisatie van 
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structurele energiebesparingen op de scholen. Parallel loopt het succesvolle 
aanbod milieulessen voor basisscholen. Voor het schooljaar 2016-2017 nemen 
21 gemeenten deel en kwam van 85 scholen een aanvraag voor lessen binnen. 

– dossierverwerking door de lokale entiteit energieK in het kader van de Vlaamse 
energielening (voormalige FRGE) voor de realisatie van energiebesparende 
maatregelen m.b.t. de woning; 

– ondersteunen en informeren van gemeenten met betrekking tot de uitrol van 
diepe geothermie en warmtenetten; 

– opmaak van een portfolio Kempen2020 die alle acties en diensten van de 
verschillende actoren bundelt in een overzichtelijk geheel; 

– gemeentelijke kernteams: halfjaarlijks voortgangsoverleg in elke gemeente in 
uitvoering van het klimaatactieplan; 

– lerende netwerken schepenen leefmilieu en milieu-/duurzaamheidsambtenaren; 
– lokale woonbeurzen rond duurzaam bouwen en wonen organiseren in 

samenwerking met Kempens Woonplatform; 
– voorbereiden van een participatietraject met de burger i.s.m. Vormingplus en 

Campina Energie; 
– Samenaankoop condensatieketels (winter 2016-2017); 
– voorbereiding duurzame wijkrenovaties; 
– voorbereiding ondersteuningstraject voor BEN-renovaties. 
 
Daarnaast stond IOK ook ter beschikking van de gemeenten in een faciliterende 
coördinatorrol: dit houdt in dat ingegaan wordt op elke vraag inzake energie en 
klimaat om gemeenten te begeleiden in de realisatie van acties uitgevoerd door 
derden (in voortdurend overleg met die andere spelers). Voorbeelden zijn: de 
realisatie van (ambitieuze) hernieuwbare energieprojecten (windenergie, zonne-
energie, biomassa, geothermie, koude-warmteopslag, warmtekrachtkoppeling, 
benutten afvalwarmte), energiebesparing bij bedrijven (kleinhandel, 
ziekenhuizen, …) of hiervoor een kader uitwerken. De coördinatorrol van IOK 
bestaat erin eigen expertise in te brengen, maar ook andere specifieke 
deskundigheid aan te trekken en als procesbegeleider de taak van de gemeente te 
verlichten. De portfolio is hierbij een belangrijk werkinstrument. 
Ook andere diensten gaven mee vorm aan de uitvoering van het klimaatactieplan, 
met inhoudelijke steun vanuit het duurzaamheidsteam, zoals bijvoorbeeld: 
– de realisatie van duurzame verkavelingen en duurzame mobiliteitsprojecten; 
– duurzaamheidsaspecten verankeren in het gemeentelijk woonbeleid in 

samenwerking met Kempens Woonplatform; 
– verduurzamen bedrijventerreinen via bedrijventerreinmanagement. 
Om de financiële slagkracht te vergroten in functie van de uitvoering van 
Kempen2020 is in deze periode intensief ingezet op de voorbereiding van 
subsidiedossiers (EFRO/Interreg, Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan, 
Leader…) in samenwerking met binnenlandse en buitenlandse partners. In dit kader 
werden 3 projecten voorbereid, met name rond duurzame scholen, rond 
wijkrenovaties en rond promotie van de fiets voor woon-werkverkeer. Het project 
rond wijkrenovaties werd goedgekeurd binnen het Interreg 2 Zeeën programma en 
de uitvoering startte in september 2016 en loopt tot juni 2020. Het project rond 
promotie van de fiets werd niet weerhouden binnen het Interreg North Sea Region 
programma. Een project rond duurzame scholen werd ingediend binnen het 
Interreg North Sea Region programma. 
Naast de focus energie en klimaat wordt een 2de (kleinere) focus gelegd op 
biodiversiteit. Voor het in stand houden en versterken van de biodiversiteit in de 
Kempen worden naast de actie ‘Behaag onze Kempen’ (forfaitair) volgende acties 
voorbereid: 
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– verder verkennen van een intergemeentelijke actie rond biodiversiteit en het 
ondersteunen van de bijenpopulatie in de Kempen (in overleg met provincie, 
SPK); 

– ondersteuning van gemeenten bij pesticidenvrij en onderhoudsarm beheer van 
het openbaar domein. Hierbij worden samenwerkingsverbanden (SPK, Boskat…) 
verder onderzocht. 

Het duurzaamheidsteam continueerde tevens haar eerstelijnsondersteuning door 
inzet van deeltijdse intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaren bij 
2 gemeenten: 25 % VTE in de gemeente Rijkevorsel en tot 40 % VTE in de 
gemeente Mol. 
Naast de rechtstreekse dienstverlening aan de gemeenten werd door het 
duurzaamheidsteam in 2015 ook de coördinatie van de opmaak van een intern 
klimaatactieplan IOK en IOK Afvalbeheer opgenomen. Hierbij wil IOK haar 
voorbeeldfunctie nog sterker vorm geven. Dit plan werd eind 2016 goedgekeurd. 
 

Dienstverlening onder de vorm van kostendelend verlengstuk 
 
De juridische dienstverlening, de intercommunale milieudienst, de dienst GiD PBW, 
Kempens Woonplatform, de dienstverlening rond leegstand en 
conformiteitsonderzoeken, de dienstverlening informatieveiligheid en de dienst 
intercommunaal centrum voor geweldbeheersing functioneren als een kostendelend 
verlengstuk voor de deelnemende vennoten. Dit betekent dat de vennoten 
kostendelend samenwerken door een gezamenlijk beheer van dienstverlening en 
expertiseverwerving en dus ook door een gezamenlijke aanwerving van 
gespecialiseerd personeel. 
 
Intercommunale milieudienst (IMD) 
 
Milieuadviesverlening 
Alle 29 gemeenten uit het werkingsgebied van IOK zijn aangesloten bij IMD. Een 
interdisciplinair team geeft advies en ondersteuning bij milieudossiers. 
Inzake milieuadviesverlening werden er de afgelopen periode 117 nieuwe dossiers 
geopend; het merendeel had betrekking op vergunningsaanvragen. Eveneens 
werden er 4 dossiers behandeld in de context van het milieucoördinatorschap. 
Basispakket duurzaam beleid 
Een basispakket wordt aangeboden voor ondersteuning van alle deelnemers bij de 
uitbouw van een duurzaam milieubeleid. Het blijvend kunnen aanbieden van een 
gediversifieerd dienstenpakket op maat van de 
gemeenten blijft hierbij de hoofdopdracht. Dit dienstenpakket wordt hoofdzakelijk 
afgestemd op het lokale energie- en klimaatbeleid binnen het streekproject 
Kempen2020 onder de Europese noemer van de ‘Covenant of Mayors’ dat alle 
deelnemende gemeenten ondertekenden. Hiervoor wordt vanuit het kostendelend 
verlengstuk 1,5 VTE ingezet voor het verzekeren van volgende dienstverlening aan 
de gemeenten: 
– opmaak en verspreiding van de intercommunale duurzaamheidskrant gericht 

naar de bevolking van de 29 IMD-gemeenten; 
– vertegenwoordiging van de Kempense gemeenten op gewestelijk niveau (Vlinter-

overleg, overleg met VVSG); 
– organisatie van de intergemeentelijke actie ‘Behaag onze Kempen’ in 

samenwerking met de gemeentebesturen en natuurverenigingen; 
– communicatie- en informatieverstrekking aan de gemeenten (o.a. loketfunctie, 

aanbod van artikelen, overlegrondes met schepenen van leefmilieu en 
milieuambtenaren). 
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Juridische dienstverlening 
 
De juridische dienst verstrekt intern (aan directie/bestuursorganen IOK/IOK 
Afvalbeheer) en extern (aan vennoten) juridisch advies, in hoofdzaak over volgende 
thema’s: milieurecht, ruimtelijkeordeningsrecht, overheidsopdrachten, contracten- 
en verbintenissenrecht en arbeids– en ambtenarenrecht. 
Tijdens de voorbije 6 maanden werden er 172 interne juridische dossiers 
aangemaakt. Er werden het voorbije halfjaar ook 468 externe dossiers opgemaakt. 
Bovendien is ook de vraagbaakfunctie van deze dienst erg belangrijk. 
 
Eveneens werden vanuit deze dienst volgende gezamenlijke aankopen 
gefaciliteerd: 
– proefproject maaltijdcheques: 2014; 
– proefproject technische keuringen (achtkant): 2014 - 2015; 
– AED-toestellen - autoverzekeringen: 2015; 
– technische keuringen (overige gemeenten) - koudasfalt - wegmarkeringen - 

duurzaam papier - strooizout: 2015 -2016; 
– persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) - bewakingscamera’s: 2016-2017. 
 
Interlokale vereniging milieuhandhaving 
 
In 2012 werd de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen opgericht, 
waarbij de invulling van de decretale verplichtingen van het 
milieuhandhavingsdecreet in hoofde van de gemeente als opdracht vooropstaat. 
17 gemeenten, 7 politiezones en IOK zijn vertegenwoordigd in de interlokale 
vereniging. Op vraag van het overlegorgaan werden binnen IOK 
3 milieutoezichthouders ingezet. Er werd gekozen voor een multidisciplinair team 
waarbij de nodige administratieve ondersteuning wordt voorzien. 
 
De voorbije 6 maanden werden 35 controles uitgevoerd en 50 adviezen gegeven. 
Eveneens werden de evoluties opgevolgd met betrekking tot het handhavingsbeleid 
in de sector van de ruimtelijke ordening. Mogelijks kunnen er, in de context van de 
omgevingsvergunning, een aantal synergiën ontwikkeld worden. 
 
Kempens Woonplatform 
 
Op 1 november 2016 startte Kempens Woonplatform haar 8ste werkingsjaar. De 
voorbije periode werd gewerkt aan de uitvoering van diverse acties, zoals 
opgenomen in het actieplan wonen. Verder werd er ingezet op het informeren van 
burgers (aanleveren van artikels, infosessie voor verhuurders, ondersteuning 
aanspreekpunten wonen…). De woongerelateerde beleidsontwikkelingen werden 
opgevolgd en vertaald naar de betrokken gemeenten. Kempens Woonplatform 
fungeerde voor de gemeenten tevens als vraagbaak voor woongerelateerde items, 
waarbij – indien relevant – steeds een terugkoppeling voorzien werd met de 
juridische dienst. De voorbije periode werden ook de 1ste besprekingen opgestart in 
het kader van de verlenging van het project. 
 
Intergemeentelijke dienstverlening leegstand 
 
13 Kempense gemeenten doen beroep op IOK voor de opmaak en het beheer van 
het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen. IOK doet de 
nodige administratieve en materiële vaststellingen voor de panden die opgenomen 
zijn in de gemeentelijke vermoedenslijsten. Verder staat IOK ook in voor de 
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behandeling van ingediende beroepen en aanvragen tot schrapping uit het register. 
Tijdens de 6 beschouwde maanden werden 286 vaststellingen gedaan en 
82 administratieve aktes verzonden. Verder werden er 21 beroepen en 
47 schrappingsverzoeken behandeld. 
 
Intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken 
 
Op 1 september 2016 werd gestart met de intergemeentelijke dienstverlening 
conformiteitsonderzoeken in 15 gemeenten. Zij kunnen beroep doen op IOK voor 
het uitvoeren van de nodige vooronderzoeken en hercontroles in het kader van de 
procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring van een woning of het 
uitvoeren van het conformiteitsonderzoek met het oog op de afgifte van een 
conformiteitsattest. De voorbije 6 maanden werden er 51 conformiteitsonderzoeken 
uitgevoerd in de aangesloten gemeenten. 
 
Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(GiD PBW) 
 
Voor de aangesloten lokale besturen fungeert de GiD PBW als de interne 
preventiedienst. In samenwerking met de respectieve externe preventiedienst 
adviseert de GiD PBW werkgever en werknemer over alle welzijnsaspecten 
verbonden aan arbeid. IOK treedt op als gastheer en organisator en is daarenboven 
zelf participerend bestuur.  
Zo organiseert de GiD PBW de interne preventiedienst voor in totaal 73 besturen. 
Deze besturen stellen samen 10.467 voltijdsequivalenten (of 15.275 werknemers) 
te werk. Het personeelsbestand van de dienst wordt met 1 preventieadviseur 
uitgebreid om te voldoen aan het wettelijk vereist minimumniveau volgens het 
nieuwe Koninklijk besluit van 28 september 2016 dat de GiD PBW vergunt.  
De cel ‘veiligheid speelterreinen’ is werkzaam in 22 gemeenten, die in totaliteit circa 
3.775 speeltuigen beheren verspreid over circa 688 speelterreinen. De jaarlijkse 
grondige controles worden systematisch uitgevoerd. Er wordt geparticipeerd in het 
ontwerp van nieuwe speelterreinen. Tevens wordt er deelgenomen aan 
werkgroepen. 
 
Dienstverlening informatieveiligheid 
De politie- en hulpverleningszones zijn er wettelijk toe gebonden om een consulent 
voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te stellen 
die de nodige richtlijnen, procedures en veiligheidsplannen op maat van de zone 
uitwerkt. Op vraag van de politie- en hulpverleningszones heeft IOK in 2016 het 
initiatief genomen om een dienstverlening op te zetten rond informatieveiligheid. 
Deze dienstverlening werd de voorbije periode uitgewerkt in samenspraak met de 
7 politiezones en 5 hulpverleningszones die wensen in te gaan op het aanbod. In de 
zomer van 2017 zal effectief van start worden gegaan met de dienstverlening.  
 
Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (ICG) 
 
IOK vervult een actieve rol in het beheer van het ICG. Op die manier wenst IOK de 
politiediensten maximaal te ondersteunen. Het centrum fungeert als 
trainingscentrum voor de lokale en federale politie, de douane en het Agentschap 
Natuur en Bos. 
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Studiewerk en begeleiding 
 
Op 11 april 2016 werd het nieuwe samenwerkingsverband vzw Streekplatform 
Kempen opgericht, dit in opvolging van RESOC Kempen. Streekplatform Kempen is 
een netwerkorganisatie met als doelstelling het faciliteren van sociaal-economische 
samenwerking in de Kempen en het versterken van de ‘stem’ van de Kempen. Het 
streekpact en DYNAK vormen het overkoepelend kader van waaruit er voor de 
verschillende pijlers een uitvoeringsgerichte aanpak wordt ontwikkeld. Per pijler 
werd een trekker aangeduid die waakt over de realisaties. IOK beheert de 
governance van de pijler ‘ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio’, in 
samenwerking met de provincie Antwerpen en de governance van de pijler ‘groene 
en duurzame Kempen’ in samenwerking met RURANT vzw. vzw Streekplatform 
Kempen diende een projectvoorstel in bij ESF in functie van de cofinanciering van 
het samenwerkingsverband. Dit projectvoorstel werd goedgekeurd en is ingegaan 
op 1 september 2016 voor een periode van 3 jaar. 
De studiedienst stond ook in voor de opvolging van de beleidsplannen 2013-2018 
van IOK en IOK Afvalbeheer. De opmaak van jaaractieplannen en het formuleren 
van KPI’s om de voortgang te monitoren gebeurde eveneens door de studiedienst. 
IOK bood eveneens ondersteuning aan lokale besturen inzake lokale tewerkstelling 
en de regierol sociale economie. In het bijzonder werd het voorbije halfjaar het 
thema van wijkwerken van nabij opgevolgd: in samenwerking met Streekplatform 
Kempen, Welzijnszorg Kempen en de lokale regisseurs sociale economie werd een 
info- en zoemsessie opgezet.  
Tijdens de zomer van 2015 heeft het Kempens spoorplatform een globale visie 
opgemaakt over het vervoer per spoor. Vanuit deze spoorvisie werden de voorbije 
periode de ontwikkelingen in het kader van het meerjareninvesteringsplan en het 
nieuwe vervoersplan opgevolgd. IOK volgde de afgelopen periode ook de algemene 
ontwikkelingen op omtrent de eventuele heractivering van de IJzeren Rijn. Dit in 
navolging van de studie die het studiebureau Technum in 2009 in opdracht van IOK 
uitvoerde om de gevolgen van een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn in 
beeld te brengen en om hiervoor milderende maatregelen aan te reiken.  
De ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar busvervoer werden eveneens 
van nabij opgevolgd, dit in het licht van de onderhandelingen over de nieuwe 
beheersovereenkomst 2016-2020 van De Lijn en de omvorming van het concept 
basismobiliteit naar het nieuwe principe basisbereikbaarheid.  
 
IOK heeft in opdracht van de Conferentie van Kempense burgemeesters en het 
Streekplatform Kempen in 2016 een bevraging georganiseerd bij de Kempense 
gemeentebesturen over alle wegenwerken van enige omvang en met 
streekrelevantie die zij hebben neergelegd bij AWV. De resultaten van deze 
bevraging werden door een groep van experten geanalyseerd om te komen tot een 
ontwerp-prioriteitennota. Op basis van deze nota wordt de dialoog aangegaan met 
AWV Antwerpen.  
In functie van een goede beleidsvoorbereiding wordt een actuele databank van 
socio-economische gegevens van de regio en de gemeenten bijgehouden. Vanuit de 
studiedienst worden tal van informatieve initiatieven genomen om de Kempense 
gemeentebesturen zoveel mogelijk informatie te bieden. Om dit te optimaliseren 
werd verder gewerkt aan de uitbouw van het communicatiebeleid. 
Vanuit deze dienst wordt eveneens de opmaak van de Europese projectdossiers 
ondersteund. 
Het recreatiedomein De Lilse Bergen blijft eveneens een aandachtspunt binnen de 
werking van IOK. 
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Sociaal-cultureel beleid 
 
Het sociaal-cultureel beleid richt zich voornamelijk tot onderwijs en welzijn. 
Binnen de onderwijssector situeren de activiteiten zich rond allerlei 
vormingsactiviteiten van PVK (Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen). 
Daarnaast treedt IOK ook op als organisator en moderator van het intercommunaal 
examen.  
Welzijnszorg Kempen is initiatiefnemer van diverse projecten in de sector van de 
OCMW’s. De organisatie neemt zelf initiatieven, maar participeert daarnaast in een 
aantal vzw’s. De ondersteuning van IOK situeert zich hierbij op het vlak van 
personeel en logistiek. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/13 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: Bestuurders Pidpa 
Betreft: Toelichting jaarverslag werkingsjaar 2016 
 
Dit document biedt u een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van Pidpa in 
2016. Meer details vindt u in de volledige tekst van het jaarverslag (zie V/A raad 
van bestuur van 24 april 2017). 
Wij hopen dat deze informatie voor u nuttig en bruikbaar is, wanneer er vanuit uw 
gemeente vragen worden gesteld. 
 
Ook in 2016 was Pidpa van alle markten thuis. 
 
Inhoud 
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7. Water in de Wereld  .................................................................................. 82 
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9. Medewerkers  ........................................................................................... 83 
10. Besluit  .................................................................................................. 83 
 
 
1. Resultaat werkingsjaar 2016 
 
2016 levert een positief bedrijfsresultaat op van 8.405.166 euro.  
Verdeeld over de verschillende compartimenten, geeft dit volgend overzicht: 
 
Resultaat in EUR 2015 2016 
Activiteit Water 4.600.561 668.843 
Activiteit HidroRio 7.018.422 5.897.889 
Activiteit HidroGem 2.190.591 1.838.434 
 13.809.575 8.405.166 
 
Het resultaat binnen de activiteit Water wordt sterk beïnvloed door een wijziging 
van de waarderingsregels in het kader van de herwaardering van de leidingen. 
Gezien de leeftijd van de infrastructuur van het waterleidingnet had een groot deel 
hiervan, door de gecumuleerde afschrijvingen, een boekwaarde die niet 
overeenstemde met de resterende levensduur. De gebruikte waarderingsmethode 
is gebaseerd op de vervangingswaarde. De standaard afschrijvingstermijn van 
leidingen werd op 75 jaar bepaald.  
De hieruit voortvloeiende herwaardering van het drinkwaternet bedraagt circa 
422 miljoen EUR. De hogere afschrijvingen op leidingen drukken het resultaat van 
de activiteit Water. 
 
In 2016 is een nieuwe tariefstructuur voor water ingevoerd in Vlaanderen. Dit 
bracht mee dat voor alle componenten van de integrale waterfactuur nu een 
vastrecht wordt aangerekend. Tevens werd een progressief tarief ingevoerd voor 
huishoudelijke klanten. Hierdoor ontstond een verschuiving van huishoudelijke naar 
niet-huishoudelijke klanten. 
 
Het verbruik in het verzorgingsgebied daalt met 1.000.000 m³ t.o.v. 2015, met 
tevens een verschuiving van huishoudelijke naar niet-huishoudelijke gebruikers 
omwille van de invoering van de nieuwe tariefstructuur. 
 
Evolutie in m³ Reëel 2015 Raming 2016 
Huishoudelijk verbruik 42.524.688 41.307.654 
Niet-huishoudelijk verbruik 15.015.336 15.249.922 
Andere 164.622 204.214 
Totaal 
verzorgingsgebied 

57.704.646 56.761.790 

 
Aangekocht van 
waterbedrijven 

1.156.450 1.252.818 

Totaal 58.861.096 58.014.608 
 
In 2016 groeit het aantal aftakkingen van 463.587 (2015) naar 464.918: een 
stijging van 0,29%. Het aantal klanten klimt van 528.345 in 2015 naar 535.281 in 
2016: een aangroei van 6.936 klanten of 1,31%. 
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2. Pidpa blijft waterbedrijf met laagste waterprijs in Vlaanderen 
 
Elk drinkwaterbedrijf moet in 2016 een tariefplan opstellen voor de component 
drinkwater voor zes jaar, namelijk voor de periode van 2017 tot 2022. Klanten 
krijgen de gelegenheid om hun opmerkingen te formuleren op dit plan met 
maximum tarieven. Op 11 oktober bekomt Pidpa de goedkeuring van dit tariefplan. 
 

- het vast recht, dat decretaal bepaald is, blijft voor de ganse periode gelijk 
en bedraagt per jaar: 

 
Opgelegd door drinkwater-decreet  
Standaard vastrecht drinkwater 50 € 
Standaard korting per gedomicilieerde 10 € 
Sociaal vastrecht 10 € 
Sociale korting per gedomicilieerde 2 € 

 
- Het drinkwatertarief/m³: 

 
Voor klanten in de progressieve tariefstructuur (= levering aan 
wooneenheden) geldt het basistarief voor het jaarlijks verbruik tot max. 
30 m³ per wooneenheid, vermeerderd met 30 m³ per gedomicilieerde. Het 
drinkwaterverbruik daarboven wordt aangerekend aan het comforttarief. Het 
comforttarief is het dubbele van het basistarief. 

 
Drinkwatertarieven huishoudelijk verbruik (EUR/m³) 
 tarief goedgekeurde maximumtarieven 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Basistarief  1,2276 1,2328 1,2389 1,2472 1,2522 1,2606 
Comforttarief 2,4552 2,4656 2,4777 2,4944 2,5044 2,5212 
 
Voor klanten in de vlakke tariefstructuur (= levering aan niet-wooneenheden 
vb. middenstand, KMO, …) gelden volgende tarieven:  
 
Drinkwatertarieven niet huishoudelijk verbruik 
(EUR/m³) < 500 m³/j 

  

 tarief goedgekeurde maximumtarieven 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Vlak tarief 1,3709 1,3840 1,3931 1,3985 1,4075 1,4075 
 
Jaarlijks mogen deze tarieven geïndexeerd worden. Pidpa indexeert haar tarieven 
voor 2017 niet. 
 
Ter info vindt u hierbij de tarieven 2017 van de verschillende drinkwaterbedrijven. 
 

Tariefvergelijking Pidpa – andere waterbedrijven vanaf 1 januari 2017 
 Basistarief 

huishoudelijk  
+ % tov 

Pidpa 
Vlak tarief 

niet-huishoudelijk 
+ % tov 

Pidpa 
Pidpa 1,2276  1,3709  
Water-link 1,3437 9,46 1,4940 8,98 
Knokke-
Heist 

1,3664 11,31 1,8755 36,81 

IWVA 1,5571 26,84 1,7831 30,07 
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VIVAQUA 1,6321 32,95 3,2321 135,76 
De 
Watergroep 

1,7254 40,55 2,0063 46,35 

IWVB 1,8752 52,75 2,9770 117,16 
Farys 1,9615 59,78 3,7920 176,61 
 
Hierbij vindt u de bijsluiter die Pidpa aan haar klanten bezorgt, waarin duidelijk 
wordt gemaakt dat de Pidpa-factuur 3 componenten bevat: levering van 
drinkwater, aan de tarieven zoals hiervoor vermeld, en 2 componenten, nl afvoer 
en zuivering afvalwater, die dienen doorgestort aan enerzijds de riooloperator en 
anderzijds aan Aquafin. Deze informatie vindt u hier: 

bijsluiter_2017_01_j
anuari_speciale_editie

 
 
3. 10 jaar riolering 
 
Op 18 november vieren 23 HidroRio-, 6 HidroSan-, 3 HidroGem- en 2 HidrIba-
gemeenten het 10- jarig bestaan van Pidpa-riolering. Pidpa-riolering levert 
ondertussen haar diensten aan meer dan 638.000 inwoners en kan hiervoor 
beschikken over een mooie infrastructuur: 3.279 kilometer riolering, 
1.809 kilometer grachten, 41 KWZI's, 877 IBA's en 393 pompstations. 
 
Op deze 10 jaar heeft Pidpa-riolering al voor meer dan 100 miljoen EUR 
investeringen gerealiseerd ; investeringen voor 40 miljoen EUR zijn in uitvoering en 
voor de volgende jaren zijn investeringen t.b.v. 148 miljoen EUR gepland. 
 
4. Proceswater 
 
Na het proceswaterproject bij Kaneka in 2015, realiseert Pidpa een nieuwe 
waterbehandelingsinstallaties bij Umicore in Olen, die in april 2016 van start gaat. 
Om grondwater tot proceswater te verwerken, gebruikt Pidpa de biologisch-
adsorptieve ontijzering, waarmee zij al meer dan 20 jaar ervaring heeft. Dit vertaalt 
zich in dit project tot een dubbele filtratie uitgevoerd in 2 zuiveringsstraten en met 
een back-up vanuit het Pidpa-distributienet. 
 
5. Duurzaamheid en kwaliteit gaan hand in hand 
 
Naast het ISO-certificaat voor de labo-analyses (ISO 17025) en de productie en 
levering van drinkwater (ISO9001), zijn nu ook de ganse bedrijfsvoering van de 
productie en distributie van drinkwater, de activiteiten van het laboratorium en 
Hidrodoe in overeenstemming met de ISO 14001-norm 
(milieumanagementsysteem). Als eerste Vlaams drinkwaterbedrijf neemt Pidpa het 
certificaat op 5 februari 2016 in ontvangst.  
 
Geen woorden maar daden, dat mag onder blijken uit: 
 

- De aankoop van een deel van het militair domein Schietveld (Marum) in 
Brecht en Wuustwezel, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos: een 
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habitat- en vogelrichtlijngebied dat zo wordt gevrijwaard, in combinatie met 
de grondwaterwinning. 

- Het natuurherstelproject 'Groote Meer' in Nederland (Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide) waar Pidpa zorgt voor de exploitatie van een watervang 
waardoor water wordt aangevoerd vanuit het Vlaamse natuurgebied Nol-
Stappersven. 

- Het nieuw te bouwen waterproductiecentrum te Essen waar sterk wordt 
ingezet op chloorvrij werken en voor het eerst gebruik wordt gemaakt van 
een milieuvriendelijke beluchtings-ontgassingstoren voor het verwijderen 
van koolzuurgas. 

 
Het erkende Pidpa-laboratorium voert in 2016 1478 'eenvoudige' 
bewakingscontroles (14 parameters + reeks van 11 metalen in het kader van het 
loodactieplan) en 103 volledige drinkwateraudits (analyses van 
55 drinkwaterparameters) uit.  
 
In totaal neemt het laboratorium in 2016 15.463 stalen (een stijging met 13 % 
t.o.v. 2015) waarop in totaal 312.935 parameters worden onderzocht. Nooit 
werden zoveel analyses uitgevoerd in het Pidpa-laboratorium. 
 
6. Hidrodoe 
 
Hidrodoe, het interactieve waterDOEcentrum van Pidpa, kent in 2016 een 
recordjaar: 45.787 mensen bezoeken Hidrodoe of een stijging van 13% tegenover 
2015. Het beste jaarcijfer sinds de opening in 2003. 
 
Op 18 januari 2017 ontvangt Hidrodoe vanwege Toerisme Vlaanderen de award van 
beste familievriendelijk toeristisch product in Vlaanderen. 
 

 
 
 
7. Water in de Wereld 
 
Via HidroPLUS ondersteunt Pidpa mee de ontwikkelingsprojecten die werken rond 
drinkwatervoorziening, afvalwaterbeheer en integraal waterbeheer. 
 
Op 20 maart 2016 ontvangen 28 projecten (een stijging van zes projecten in 
vergelijking met vorige editie) uit handen van Eddy Huyghe en Ronny Sabo, een 
financiële ondersteuning.  
 
20 projecten zijn afkomstig uit Afrika, 5 uit Azië en 3 uit Midden-Amerika.  Naast de 
provincie ondersteunen de volgende steden en gemeenten deze projecten 
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financieel: Duffel, Hoogstraten, Laakdal, Mechelen, Mol Ranst, Retie, Rumst, 
Schilde, Schoten, Sint-Katelijne-Waver en Vosselaar. 
 
8. Statutenwijziging / kapitaalverhoging 
 
Het Ministerieel Besluit van 10 april 2017 keurt de beperkte statutenwijziging goed 
- cf. de BAV van 19 december 2016: 
 

• de gemeentelijke deelnemers kunnen bij het einde van hun deelname aan 
Pidpa de op hun grondgebied gelegen niet-gemeenschappelijke installaties 
overnemen tegen economische waarde (dan wel de overeen te komen 
waarde);  

 
• de provincie Antwerpen moet uiterlijk op 31 december 2018 uittreden en de 

provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 
overeen te komen waarde. 

 
De BAV van 19 december 2016 beslist tot de verhoging van het kapitaal van het 
drinkwatercompartiment met 20.000 gemeentelijke A-aandelen.  
 
9. Medewerkers 
 
Op 31 december 2016 telt Pidpa 677 medewerkers. Hiervan werkt 28,95% 
deeltijds; een stijging t.o.v. 2015 (24,8 %) die grotendeels te verklaren is door 
wijzigingen aan de regeling van loopbaanonderbreking. 102 bedienden werken 
ondertussen op structurele basis thuis (max. 2 dagen per week). 
 
Pidpa zet sterk in op veiligheid, onder meer via sensibiliseringscampagnes en 
specifieke opleidingen en bijscholingen. En met resultaat: de frequentiegraad van 
arbeidsongevallen (index aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag 
arbeidsongeschiktheid) in 2016 is de laagste sinds 1976. 
 
10. Besluit 
 
Elk jaar opnieuw schrijft Pidpa een positief verhaal: door haar betrouwbaarheid, 
haar zorg voor de klanten en vennoten en door haar visie op de toekomst.  
Dat komt tot uiting in al onze activiteiten, in al onze projecten en bij al onze 
medewerkers. Dit maakt dat Pidpa een stabiele partner is voor haar vennoten, nu 
en in de toekomst. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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Nr. 2/14 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 
Algemene vergadering 19 juni 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De opdrachthoudende vereniging PIDPA deelt mee dat haar algemene vergadering 
zal doorgaan op maandag 19 juni 2017 om 11.00 uur op het administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, met volgende agenda: 
 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2016. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Benoeming(en). 
7. Verlenging lidmaatschap Synductis cvba. 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
 
In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 
gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, aan 
als provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging PIDPA tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 
2018. Luk Lemmens vervangt de heer Jan Hofkens echter in de raad van bestuur 
van PIDPA, zodat Bruno Peeters als effectieve provinciale vertegenwoordiger werd 
aangeduid. 
 
De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 19 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA; 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging PIDPA van 19 juni 2017. 
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
47 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
13 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 1 stem nee en 13 onthoudingen. 
 
 

Nr. 2/15 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TOELICHTING WERKING PONTES 
Dienstjaar 2016 en planning dienstjaar 2017 
 
 
Inleiding 
PONTES is het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat twee crematoria 
beheert (Antwerpen en Turnhout) en één nieuw crematorium voor Noord Limburg 
bouwt. Het is een opdrachthoudende vereniging van 59 gemeenten uit de 
provincies Antwerpen en Limburg, samen met het provinciebestuur van Antwerpen. 
 
Het crematorium van Antwerpen is in werking sinds februari 1983, dat van 
Turnhout sinds september 1992. De Limburgse gemeenten zijn toegetreden omdat 
er een nieuw project in ontwikkeling is, met name de bouw van een derde 
crematorium naast de begraafplaats ‘Centrum’ in Lommel. De doelstelling is om dit 
crematorium tegen begin 2018 in gebruik te nemen. 
 
Doel van de vereniging 
De intergemeentelijke vereniging heeft tot doel het oprichten, het besturen en het 
exploiteren van één of meer crematoria en één of meerdere intercommunale 
begraafplaatsen. Zij mag alle verrichtingen doen, die rechtstreeks met dat doel 
verband houden. De werking van de intercommunale vereniging is niet beperkt tot 
de bevolking van haar leden-gemeenten. 
 

 

 85 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

De dienstverlening 
De basisdienstverlening in de crematoria van Antwerpen en Turnhout is steeds 
ongewijzigd gebleven, met name het uitvoeren van crematies, het verzorgen van 
afscheidsplechtigheden in de aula’s en het aanbieden van uitvaartmaaltijden in de 
verschillende koffiekamers. 
 
PONTES stelt gratis personeel (o.a. ceremonieleider) ter beschikking van de 
families voor de verzorging van de plechtigheden in de aula’s van beide crematoria. 
Ook bijstand van een moreel consulent of gebedsvoorganger is kosteloos.  
 
Nabij de hoofdingang van het crematorium Antwerpen bevinden zich de 
herdenkingszuilen. De nabestaanden kunnen hier met een naamplaatje hun 
overledene, van wie de as verstrooid werd, gedenken. Opvang van familie, 
vrienden en kennissen van de overledene, samen met respect voor die overledene 
staan steeds centraal in deze dienstverlening. 
 
Sinds oktober 2012 kunnen bezoekers van het crematorium van Antwerpen terecht 
in een nieuwe cafetaria. 
 
Overzicht infrastructuur 
 

• Crematies: 
- crematorium van Antwerpen: 6 crematieovens 
- crematorium van Turnhout: 3 crematieovens 
- crematorium van Lommel (voorjaar 2018): 3 crematieovens 

 
• Plechtigheden: 

- 2 aula’s in Antwerpen (chrysant en aster) 
- 1 aula in Turnhout 
- 2 aula’s in Lommel (voorjaar 2018) 

 
• Uitvaartmaaltijden: 

- crematorium van Antwerpen: 7 koffiekamers + cafetaria; 
- crematorium van Turnhout: 3 koffiekamers 
- crematorium van Lommel (voorjaar 2018): 3 koffiekamers 
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Statistische gegevens 
 
Overzicht van het aantal crematies per crematorium: 
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Hieronder vindt u een overzicht van de statistische gegevens voor de verschillende 
vormen van dienstverlening van PONTES over de voorbije vijf jaren. 
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Financiële gegevens 2016 
De winst van het boekjaar 2016 bedraagt uiteindelijk 279.657,78 EUR, dat samen 
met de overgedragen winst van het vorige boekjaar leidt tot een te bestemmen 
winst van 2.575.626,37 EUR. Aan het eigen vermogen wordt 13.982,89 EUR 
toegevoegd en het over te dragen resultaat bedraagt tenslotte 2.561.643,48 EUR. 
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Geplande investeringen dienstjaar 2017 
Voor het dienstjaar 2017 zijn volgende investeringen gepland: 

 vernieuwing en uitbouw audiovisuele installatie in de inkomruimte en in de 
aula’s 

 vernieuwing technische uitrusting en machines 
 vernieuwing keukenmaterialen in functie van het gewijzigde aanbod 
 elektrische laadpalen op de parkings 
 ventilatie ovenruimte Turnhout 
 renovatie van de aula ‘Aster’, de koffiekamers en de familiekamers in 

Antwerpen 
 
Milieu 
De in de milieuvergunningen opgelegde metingen bevestigen dat de crematoria van 
Antwerpen en Turnhout voldoen aan de normen van Vlarem II. PONTES investeert 
proactief veel middelen in het onderhoud van de crematieovens teneinde alle 
milieunormen te kunnen respecteren. Uit de verschillende metingen, die door een 
onafhankelijk organisme (S.G.S.) worden uitgevoerd, blijkt dat deze inspanningen 
vruchten afwerpt. 
 
Wetgeving 
PONTES zal zich blijven inzetten voor een correcte toepassing van het decreet van 
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/16 van de agenda 
 

Erratum. 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende 

vereniging PONTES. Algemene vergadering 14 juni 2017. 
Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De opdrachthoudende vereniging PONTES deelt mee dat haar algemene 
vergadering zal doorgaan op woensdag 14 juni 2017 om 18.30 uur in het 
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen met volgende agenda: 
 
1. Algemene vergadering: verslag 21 december 2016 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging 
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2016 – 

goedkeuring 
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2016 

– aktename 
5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2016 – goedkeuring 
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – 

goedkeuring 
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In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 
gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Rik Röttger, gedeputeerde, aan als 
provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging PONTES tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 
2018. 
 
De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 14 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de opdrachthoudende vereniging PONTES; 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging PONTES van 14 juni 2017. 
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
48 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
12 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 1 stem nee en 12 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 
 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/1 en 4/2 met één stemming af te handelen. 
De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/1 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. 
Antwerpen. Christus Geboortekerk. Opmaken van 

een beheersplan en ontwerpopdracht. 
Aanstellen ontwerper. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het opmaken van een beheersplan en de ontwerpopdracht voor de 
Christus Geboortekerk te Antwerpen. 
 
Het huidige erfgoeddecreet legt een bouwheer op om eerst een beheersplan op te 
maken voor een gebouw, alvorens hij er restauratiepremies voor kan aanvragen. 
Pas wanneer het beheersplan is goedgekeurd door het agentschap Onroerend 
Erfgoed kunnen restauratiepremiedossiers worden ingediend. De opmaak van een 
beheersplan kent echter een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Om de 
restauratiewerken sneller te kunnen aanvatten is het dus voordelig om tijdens 
opmaak beheersplan ook al enkele dossiers te laten opmaken (in casu dossier 
exterieurrestauratie en dossier vooronderzoeken interieur). Op die manier moet er 
na goedkeuring beheersplan niet nog eens een termijn voor de opmaak van deze 
dossiers worden doorlopen en komen de restauratiepremiedossiers dus sneller op 
de wachtlijst terecht. Tijdens de opmaak van het beheersplan wordt duidelijk welke 
vooronderzoeken noodzakelijk zijn. Een vooronderzoek van de afwerkingslagen van 
het interieur zal in elk geval nodig zijn. 
 
De opmaak van een beheersplan vergt een intense studie van het gebouw. De 
ontwerper leert hierdoor het gebouw goed kennen, wat hem later ten goede komt 
bij de opmaak van restauratiepremiedossiers. In die zin is het ook een meerwaarde 
om de ontwerper van het beheersplan ook meteen de bestekken voor de 
restauratie te laten opmaken. 
 
Om deze redenen wordt de opdracht voor aanstelling van een ontwerper ineens 
gezien voor het volledige project. Het bestek is evenwel zo opgesteld dat de 
ontwerper per afzonderlijke fase een aanvangsbevel krijgt. Het lastenboek 
verduidelijkt dat de aanbestedende overheid niet verplicht is om de verschillende 
fasen af te roepen. Omdat de voorstudie erg belangrijk is in functie van het 
beheersplan werden alle noodzakelijke studies als aparte posten in het offertebiljet 
opgenomen en geforfaitariseerd. Verder dient de ontwerper een ereloonpercentage 
op te geven op de restauratiewerken die volgen. Er wordt rekening gehouden met 
een totaal restauratiebudget van 4.500.000 EUR excl. btw. 
 
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze diensten voorgelegd, opgemaakt 
door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, inventaris, 
kostenraming en plannen. 
 
Het ontwerp voorziet in het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een 
beheersplan, voor het opmaken van de noodzakelijke voorstudies, voor het opmaak 
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van de ontwerpen en voor de opvolging van de uitvoering van de restauratiewerken 
voor site. 
 
De kostenraming van deze diensten bedraagt 867 768,60 EUR + 182 231,40 EUR 
(21 % btw) = 1 050 000,00 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de diensten de open offerteaanvraag vast te stellen. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van krediet voor het aanstellen 
van een ontwerper voor het opmaken van een beheersplan en de ontwerpopdracht 
voor de Christus Geboortekerk te Antwerpen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het opmaken van een beheersplan en de ontwerpopdracht voor de 
Christus Geboortekerk te Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek, 
en stelt als wijze van gunnen van deze diensten de open offerteaanvraag vast. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
 
Mevrouw MICHIELSEN.- Onze collega Roel Van Eetvelt is niet aanwezig, dus ik neem even 
de honneurs waar. In verband met dit punt hebben we een aantal vragen vanuit de fractie. 
In het Laatste Nieuws van 15 juli 2016 werd er al gewag gemaakt dat dit een kerk is die 
door de stad Antwerpen verkocht werd aan de Russische kerkfabriek, toen voor 
250.000 EUR, en dat er toen een engagement was, ook onder meer vanuit de provincie, om 
te helpen bij het verrijken van het erfgoed van de kerk. In dat persartikel werd er 
gesproken over 2 à 2,5 miljoen EUR. Nu wordt er in dit punt gesproken over een 
engagement van 4,5 miljoen EUR. Onze fractie had daar graag wat meer uitleg over gehad, 
over het waarom dat het nu 4,5 miljoen EUR geworden is. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw, u weet dat erediensten een van de 
bevoegdheden is die de provincie nog heeft. Wij zijn bevoegd voor onder andere ook de 
Russisch Orthodoxe erediensten. Vanaf het moment dat die Russisch Orthodoxe 
Kerkfabriek die kerk heeft overgenomen van de stad, zijn zij in overleg gegaan met de 
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provincie. Wij hebben dan nu de verantwoordelijkheid om het onderhoud en de restauratie 
van dit patrimonium op ons te nemen. Wij moeten dus in het kader van het erfgoeddecreet 
een beheersplan voorleggen voor de exterieure restauratie, en de vooronderzoeken, enz. 
Dit beheersplan moet voorgelegd worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Nadien 
kan de aanvraag voor de restauratiepremie gebeuren. Dat is al wat hier gebeurt. We gaan 
over tot het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van dat beheersplan. En na 
heel wat studies, heel wat bekijken van die kerk, zal dit restauratiebudget geraamd 
worden op 4,5 miljoen, iets wat wij toen natuurlijk nog niet konden voorzien. Maar hoe dan 
ook zal het onze verantwoordelijkheid zijn en zullen wij daar ook niet tussenuit kunnen, en 
wij zullen een beheersplan moeten opstellen samen met de Russisch Orthodoxen om heel 
dit verhaal tot een goed einde te brengen. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
 
Mevrouw MICHIELSEN.- Is dit dan voorzien in de begroting? Of komt daar een 
begrotingswijziging voor? 
 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Wij zullen dat bij de volgende begroting moeten gaan 
voorzien. U weet natuurlijk dat wij voor dit bedrag ongeveer 90% terugkrijgen van 
Vlaanderen. Dus daar zit een serieuze subsidie, maar het is onze taak om het beheersplan 
op te maken. 
 
 

Nr. 4/2 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Heist-op-den-Berg/Hallaar. 
Provinciaal groendomein De Averegten. 

Onthaal- en dienstencentrum. 
Persleiding onthaalgebouw - Boshuis. Ontwerp. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het aanleggen van een 
persleiding van het Boshuis tot het onthaalgebouw in het provinciaal groendomein 
De Averegten te Hallaar, Heist-op-den-Berg. 
 
Aan uw raad wordt thans voor goedkeuring het ontwerp voor deze opdracht voor 
werken voorgelegd, opgemaakt door nv Studiebureau Talboom te Puurs, en 
omvattende bijzonder bestek, samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 
 
In het domein dient de riolering herbekeken te worden opdat zou kunnen voldaan 
worden aan alle vigerende wetgeving en reglementering. Daartoe zal een 
persleiding geplaatst worden om het afvalwater van het Boshuis, de blokhut en het 
nieuwe onthaalgebouw te kunnen aansluiten op de openbare riolering. De 
aansluiting op de openbare riolering zal op aangeven van Pidpa gebeuren ter 
hoogte van het nieuwe onthaalgebouw. 
 
Opdat het nieuwe onthaalgebouw bij oplevering aangesloten zou zijn op de 
openbare riolering en in gebruik kan genomen worden, worden de werken in 
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2 fases uitgevoerd. De eerste fase omvat het traject vanuit het nieuw 
onthaalgebouw tot en met de aansluiting op de riolering aan de straat. Dit dossier 
is reeds gegund. Het dossier dat nu aan uw raad wordt voorgelegd betreft omvat 
het traject van het Boshuis tot en met de aansluiting op de riolering ter hoogte van 
het nieuwe onthaalgebouw. 
 
De kostenraming van deze werken bedraagt 94.046,14 EUR + 19.749,69 EUR 
(21 % btw) = 113.795,83 EUR. 
 
De deputatie stelt uw raad voor voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze 
van gunnen van de opdracht voor werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te stellen, in toepassing van 
artikel 26.§2.1°d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van 
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het 
koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag in zitting van 4 mei 2017 goed. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor het 
aanleggen van een persleiding van het Boshuis tot het onthaalgebouw in het 
provinciaal groendomein De Averegten te Hallaar, Heist-op-den-Berg; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het aanleggen van een 
persleiding van het Boshuis tot het onthaalgebouw in het provinciaal groendomein 
De Averegten te Hallaar, Heist-op-den-Berg, opgemaakt nv Studiebureau Talboom 
te Puurs, en stelt in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 4/1 en 4/2 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
60 leden hebben ja gestemd. 
 
De agendapunten 4/1 en 4/2 worden goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
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Nr. 4/3 van de agenda 
 

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. 
Aankoop weekendverblijven. 

Fase 5. Eerste reeks aankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Naar aanleiding van de omzendbrief van voormalig minister van Ruimtelijke 
Ordening Dirk Van Mechelen dd. 2003 waarbij de Provincies de opdracht werd 
gegeven om oplossingen uit te werken rond de problematiek van de 
weekendverblijven, werkte de Dienst Ruimtelijke Planning drie pilootprojecten uit, 
met name in Essen, Wuustwezel en Herselt. 
Het project ‘Herselt’ werd geconcretiseerd in een Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan dat op 19 januari 2012 definitief werd goedgekeurd door Vlaams 
minister Muyters, en dat vanaf 21 februari 2012 van kracht is. 
 
Door de opmaak van dit PRUP werd het voor de cel Wonen (verantwoordelijk voor 
het sociaal luik in samenwerking met de Zonnige Kempen, IOK en CAW) mogelijk 
om een herhuisvestingsluik op te zetten rond de uitgewerkte clusters. De 
provinciale groendomeinen regio Kempen waren daarenboven geïnteresseerd in de 
aankoop van de tot bos omgevormde percelen in clusters C13, C15 en C21, 
aangezien die grenzen aan of in de nabijheid liggen van het provinciaal 
groendomein Hertberg. Daarenboven zijn de gronden uitermate geschikt voor 
compensatiebebossing. 
 
Op 16 mei 2013 besliste de deputatie om aan de bewoners die moeten verhuizen 
een goed voorstel te doen voor aankoop om zo het risico van de 
planschadevergoeding te voorkomen. Aan het Team Vastgoed werd de opdracht 
gegeven om de schattingsverslagen aan te vragen en de onderhandelingen op te 
starten op basis van de prioriteitenlijst. 
 
In overleg met CAW De Kempen en de Dienst Welzijn en Gezondheid werd een 
prioriteitenlijst vastgesteld. In 3 fases werden reeds 13 weekendverblijven 
aangekocht, en in fase 4 werd nog eens de aankoop voorzien van 
weekendverblijven en gronden van 8 eigenaars (sommige eigenaars hadden 
meerdere weekendverblijven of gronden). Deze fase is bijna afgerond. 
 
In de 5de en laatste fase wordt onderhandeld over de aankoop van de resterende 
weekendverblijven en gronden die getroffen zijn door het PRUP en waarvan de 
eigenaars hadden laten weten dat zij hun eigendom eventueel aan de provincie 
wensten te verkopen. Daarnaast omvat deze fase ook de eventuele aankoop van 
enkele eigendommen van eigenaars die een planschadedossier hebben ingediend. 
Het gaat om 27 eigenaars met soms meerdere percelen. 
 
Er werden vier verkoopbeloften bekomen voor: 
 

1. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Veerlepad 48j, eigendom van de heer 
en mevrouw Löfgren-Vanderbeken en kadastraal gekend als Herselt, 
2de afdeling, sectie M, nummers 798x2 en 798w2, voor een bedrag van 
95.000,00 EUR. 

2. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Kleine Hees, eigendom van mevrouw 
Rita Danckers en kadastraal gekend als Herselt, 1ste afdeling, sectie C, 
nummers 328e, 329h en 329k, voor een bedrag van 137.000,00 EUR. 
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3. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Veerlepad 48a, eigendom van de heer 
en mevrouw Hellemans-Diels en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, 
sectie M, nummer 754a, voor een bedrag van 71.000,00 EUR (de in deze 
verkoopbelofte vermelde oppervlakte van 2.433 m² klopt niet; met mail van 
10 april 2017 heeft advocaat Senne Draulans bevestigd dat de oppervlakte 
volgens kadaster van 2.153 m² de juiste is) . 

4. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Hoolstraat, eigendom van mevrouw 
Stephanie Spruyt en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, 
nummers 752f en 752g, voor een bedrag van 61.000,00 EUR. 

 
De bedragen vallen binnen de marge van de schattingsverslagen. 
 
De bodemattesten zijn blanco. 
 
Opgemerkt dient te worden dat volgende bijzondere voorwaarden in de 
verkoopbeloften werden opgenomen en zullen worden opgenomen in de koopakten: 
 
Voor de heer en mevrouw Löfgren-Vanderbeken: 
 - De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 

van het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd 
werden. 

 - De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van deze verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

 - De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

 - De toegekende rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 EUR door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout in het vonnis van 30 mei 2016 
wordt kwijtgescholden. De hangende beroepsprocedure voor het hof van 
beroep Antwerpen, AR 2016/AR/1887 wordt met instemming van beide partijen 
doorgehaald en eenieder draagt zijn eigen kosten, zonder dat de ene enige 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is aan de andere.” 

 
Voor mevrouw Rita Danckers: 
 - De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 

van het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd 
werden. 

 - De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van deze verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

 - De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
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onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

 
Voor de heer en mevrouw Hellemans-Diels: 

- De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 
van het goed, het goed vrij is van alle afval. 

- De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

- De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van de verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

- De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

 
Voor mevrouw Stephanie Spruyt: 

- De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 
van het goed, het goed vrij is van alle afval. 

- De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

- De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van de verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

- De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

  
Volgende praktische afspraken werden gemaakt: 
 
Met de heer en mevrouw Löfgren-Vanderbeken: 
 - De heer en mevrouw Löfgren-Vanderbeken wensen eventueel een aantal 

dakpanelen mee te nemen. 
  De heer en mevrouw Löfgren-Vanderbeken wensen mogelijk de bomen 

waarvoor een kapvergunning verleend werd nog te kappen en het hout mee te 
nemen. 

 
Met mevrouw Rita Danckers: 
 - De akte mag pas worden verleden in september 2018. 
 - De aanwezige constructies hoeven niet afgebroken te worden. 
 
Met de heer en mevrouw Hellemans-Diels: 
 - De aanwezige constructies hoeven niet afgebroken te worden 
  Het groot meubilair mag blijven staan. 
 
Met mevrouw Stephanie Spruyt: 
 - De aanwezige constructies en de omheining hoeven niet afgebroken te worden. 
  Het (groot) meubilair en de omheining mogen blijven staan. 

 96 



VERGADERING VAN 24 MEI 2017 

Wat het meubilair betreft, heeft het OCMW van Herselt alvast laten weten dat zij 
alles willen komen ophalen op voorwaarde dat de meubels bruikbaar zijn. 
 
Krediet is beschikbaar in het budget. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de opportuniteit die zich voordoet om de problematiek betreffende de 
weekendverblijven te Herselt aan te pakken en om tegelijkertijd het provinciaal 
groendomein Hertberg uit te breiden door de aankoop van 4 weekendverblijven te 
Herselt, kadastraal gekend als Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummers 328e, 
329h en 329k, en als 2de afdeling, sectie M, nummers 798x2, 798w2, 754a 752f en 
752g; 
 
Gelet op het PRUP voor de clusters van weekendverblijven te Herstelt; 
 
Gelet op de verkoopbeloften; 
 
Gelet op de schattingen; 
 
Gelet op de bodemattesten; 
 
Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 
om een oplossing te bieden aan de problemen met de weekendverblijven te Herselt 
en ter uitbreiding van het domein Hertberg en mogelijke boscompensatie, wordt 
machtiging verleend tot de aankoop van 4 weekendverblijven te Herselt, ten 
kadaster gekend als:  

 
- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummers 798x2 en 798w2, samen 4.305 m² 

groot en eigendom van de heer en mevrouw Löfgren-Vanderbeken, voor een 
bedrag van 95.000,00 EUR; 

 
- Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummers 328e, 329h en 329k, samen 4.793 m² 

groot en eigendom van mevrouw Rita Danckers, voor een bedrag van 
137.000,00 EUR; 

 
- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 754a, 2.153 m² groot en eigendom van 

de heer en mevrouw Hellemans-Diels, voor een bedrag van 71.000,00 EUR; 
 
- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummers 752f en 752g, samen 3.222 m² groot 

en eigendom van mevrouw Stephanie Spruyt, voor een bedrag van 
61.000,00 EUR; 
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Artikel 2: 
De Provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 
 
Voor de heer en mevrouw Löfgren-Vanderbeken: 
 - De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 

van het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd 
werden. 

 - De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van deze verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

 - De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

 - De toegekende rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 EUR door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout in het vonnis van 30 mei 2016 
wordt kwijtgescholden. De hangende beroepsprocedure voor het hof van 
beroep Antwerpen, AR 2016/AR/1887 wordt met instemming van beide partijen 
doorgehaald en eenieder draagt zijn eigen kosten, zonder dat de ene enige 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is aan de andere. 

 
Voor mevrouw Rita Danckers: 
 - De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 

van het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd 
werden. 

 - De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van deze verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

 - De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

 
Voor de heer en mevrouw Hellemans-Diels: 
 - De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 

van het goed, het goed vrij is van alle afval. 
 - De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 

nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van de verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

 - De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
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onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen. 

 
Voor mevrouw Stephanie Spruyt: 
 - De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten 

van het goed, het goed vrij is van alle afval. 
 - De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 

nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 
planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
van de verkoop. Ze leggen het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van 
het verlijden van de akte. 

 - De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van 
de planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de 
onroerende goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De 
Provincie zal hier op geen enkele wijze in tussenkomen.” 

 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
60 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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6. Energie, communicatie en ICT 
 

Nr. 6/1 van de agenda 
 

Overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor 
inhuring ICT-profielen. 

Verlenging van de opdracht. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In zitting van 4 december 2014 heeft de deputatie ingestemd om deel te nemen 
aan de overheidsopdracht voor diensten voor technische ondersteuning door 
ICT profielen, waarbij de Vlaamse overheid optreedt als opdrachtencentrale. Dit 
raamcontract werd op 1 september 2014 gegund aan de nv USG Public-Sourcing en 
loopt samen met de andere raamcontracten van DICT voor consultancydiensten. De 
deelname aan dit raamcontract werd goedgekeurd met een raming van 
250.000 EUR incl. btw, voor een periode van 13 maanden. 
 
In vergadering van de Provincieraad van 28 mei 2015 werd een verlenging tot 
31 december 2016 en een verhoging van de kostenraming met 750.000 EUR 
goedgekeurd. Deze verlenging werd door de deputatie op 21 januari 2016 
goedgekeurd. 
 
In vergadering van de Provincieraad van 23 juni 2016 werd een verlenging tot 
31 december 2017 en een verhoging van de kostenraming met 1.000.000 EUR 
goedgekeurd. Deze verlenging werd door de deputatie op 7 juli 2016 goedgekeurd. 
 
Uit een evaluatie van het gebruik van het raamcontract van Vlaanderen blijkt dat 
dit contract een goede aanvulling is voor onze eigen contracten. Het is nog steeds 
een goed middel om bepaalde specifieke consultancy profielen tegen een 
economisch goede prijs te bekomen. 
Ook wordt dit contract blijvend gebruikt om onze eigen raamcontracten 
concurrentieel met de markt te houden. 
 
Het gebruikersportaal is een web-omgeving die het toelaat om op een 
gebruiksvriendelijke manier en met een minimum aan administratie de aanvraag 
van nieuwe profielen te publiceren en daarna het beheer van de ingehuurde 
consultants uit te voeren. 
 
In 2017 en 2018 komt de verhuis naar het nieuwe provinciehuis eraan en hiervoor 
wil het departement ICT specifieke profielen aanwerven die niet deel uitmaken van 
onze standaard raamcontracten. Hier is het contract met USG Public-Sourcing een 
zeer goed middel om tegen gunstige prijzen de juiste kennis binnen te halen. Ook 
wordt dit contract meer en meer gebruikt door andere diensten van de Provincie 
Antwerpen om consultancy van specifieke ICT profielen in te huren. Een voorbeeld 
is hier de inhuring van consultancy voor diensten die geïmpacteerd zijn door het 
Vlaams Regeer Akkoord. 
 
Om deze reden wil het departement ICT de deelname aan het raamcontract van de 
Vlaamse overheid verder uitbreiden. 
 
Het departement ICT stelt voor de deelname aan dit raamcontract te verlengen tot 
31 december 2018 met een verhoogde raming van 1.000.000 EUR inclusief btw. 
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Gezien de raming van de andere (eigen) raamovereenkomsten verlaagd wordt, leidt 
dit niet tot bijkomende netto-uitgaven. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 26 §2 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren van 15 juli 2011; 
 
Gelet op artikel 4 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Overwegende dat een verlenging van deze opdracht en een verhoging van de 
raming wenselijk is; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad beslist om het raamcontract met de nv USG Public-Sourcing voor 
ICT-consultancydiensten te verlengen tot 31 december 2018 en een verhoging van 
de kostenraming met 1.000.000 EUR goed te keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
60 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

Nr. 8/1 van de agenda 
 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. 
Goedkeuring aangepaste overeenkomst met 

vzw Contractor Safety Management vanaf 03/04/2017. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is door de vzw BeSaCC-VCA erkend als 
examencentrum en mag hiervoor VCA-examens afnemen. Hiervoor maakt het PVI 
gebruik van het beschermde woord- en beeldmerk VCA op de uitgereikte attesten. 
Op 24 februari 2011 werd door de provincieraad een overeenkomst goedgekeurd 
tussen BeSaCC-VCA en vzw Contractor Safety Management enerzijds en het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut anderzijds. 
 
Op die manier kon het PVI verder optreden als erkend examencentrum. Deze 
overeenkomst regelde o.a. de kosten verbonden aan het woord- en beeldmerk 
alsmede de bijdrage aan de ontwikkelings- en exploitatiekosten van de 
examenbatterij. 
 
Einde 2015 verduidelijkte de vzw BeSACC-VCA artikel 5.5 (betaling van de 
verschuldigde vergoedingen en kosten) van de samenwerking. 
Vanuit de redenering dat dit slechts een precisering betrof van de gemaakte 
afspraken, werd de overeenkomst toen niet opnieuw voorgelegd aan de raad. 
 
Echter, naar aanleiding van een periodieke controle door het Departement 
Algemeen Beleid werd gewezen op het feit dat deze verduidelijking van de 
overeenkomst van 24/02/2011 ook door de provincieraad moet goedgekeurd 
worden, aangezien het formeel om een gewijzigde overeenkomst gaat. De nieuw 
opgenomen clausule, bovenop de gewone jaarlijkse prijsaanpassing, heeft te 
maken met een automatische indexering van de prijzen overeenkomstig de 
gezondheidsindex (basis 2013). 
 
Aan de provincieraad wordt gevraagd om deze overeenkomst met vzw Contractor 
Safety Management – met ingang van 3 april 2017 officieel goed te keuren. De 
uitvoering van de overeenkomst op deze voorwaarden gebeurt al sinds begin 2016. 
De meerjarige verbintenis, zoals goedgekeurd door de deputatie in zitting van 
26 juni 2014, blijft geldig tot 1/7/2017. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de beslissing van de provincieraad dd. 24 februari 2011, waarbij de 
overeenkomst tussen vzw BeSaCC-VCA, vzw Contractor Safety Management en het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut over de afdracht van VCA-attesten werd 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring door de deputatie dd. 26 juni 2014 van een meerjarige 
verbintenis, voor de periode 1/7/2014 tot 1/7/2017, om deze overeenkomst uit te 
voeren; 
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Overwegende dat de voorliggende overeenkomst na kennisgeving aan de deputatie 
in zitting van 7/4/2016 al meer dan een jaar feitelijk wordt uitgevoerd en dat de 
wijziging enkel slaat op een precisering van de manier waarop de prijs geïndexeerd 
wordt; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De bijgevoegde overeenkomst wordt goedgekeurd waarbij gedeputeerde Bruno 
Peeters en griffier Danny Toelen gemachtigd worden om de overeenkomst voor 
provincie Antwerpen te ondertekenen. 
 
Bijlage: 
Te ondertekenen overeenkomst met BeSaCC-VCZ, vzw Contractor Safety 
Management, ondertekend door aanbieder op 03/04/2017. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
61 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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9. Welzijn 
 

Nr. 9/1 van de agenda 
 

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0949: Subsidies met betrekking 

tot gezins- en jeugdhulp (V)/Overige gezinshulp. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
De provincieraad heeft in zitting van 23 februari 2017 de herverdeling van het 
krediet, subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (V) ingeschreven in het 
uitgavenbudget onder 2017/64900000/21/0949, ramingsnummer 2017150011, 
goedgekeurd. 
 
De subsidie die werd toegekend aan het OCMW Mechelen – Sociaal Huis Mechelen 
in functie van de uitbouw van Family Justice Center Mechelen ten bedrage van 
90.000 EUR, dient echter toegekend te worden aan de Stad Mechelen. 
 
Het gaat om een administratieve correctie m.b.t. de rechtspersoon die de subsidie 
zal behartigen. Dit heeft geen effect op de operationele uitbouw van het family 
justice center (FJC) Mechelen door het lokale bestuur van Mechelen. 
 
Binnen het stadsbestuur zal de afdeling preventie en veiligheid de uitbouw van het 
FJC behartigen. De afdeling preventie en veiligheid valt onder het departement 
samenleving. Sinds 1 januari 2017 valt ook het Sociaal Huis (de oorspronkelijke 
promotor) onder dit departement. 
 
De deputatie heeft daarom beslist volgende herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0949 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  
 
Ramingsnummer 2017150011: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid. 
 
Dit krediet wordt aangewend als volgt: 
 
Subsidie Stad Mechelen   90.000 EUR 
(uitbouw Family Justice Center arrondissement Mechelen): 
 
Aan de Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen wordt een subsidie 
toegekend ten bedrage van 90.000 Euro om het project Korte Keten Intrafamiliaal 
Geweld door te ontwikkelen naar een Familie Justice Center (FJC) voor het 
arrondissement Mechelen. Op deze wijze kan er op korte termijn voldoende basis 
worden gecreëerd om met alle partners een gebiedsdekkend, duurzaam family 
justice center uit te bouwen. Met deze subsidie kan de stad inzetten op zowel 
operationele coördinatie (voorbereiding van dossierbesprekingen, Ronde Tafels, …, 
opvolging casusregisseurs, …) als op casusregie (individuele dossieropvolging 
samen met de partners en de cliënten), wat noodzakelijk is om het FJC Mechelen 
kwalitatief uit te bouwen. 
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Subsidie Ter Loke (Intersectoraal infopunt contextbegeleiding):  31.000 EUR 
 
Aan Ter Loke vzw, Heilanders 11, 2350 Vosselaar, wordt een subsidie toegekend 
ten bedrage van 31.000 EUR en dit voor de verdere uitbouw van het intersectoraal 
infopunt contextbegeleiding binnen de provincie Antwerpen. Het infopunt fungeert 
als wegwijzer en ondersteuner binnen het ruime aanbod aan contextbegeleiding 
dat er intersectoraal bestaat zodat cliënten goed toegeleid kunnen worden naar de 
meest geschikte hulpvorm. Dit is een reële nood in het nieuwe 
jeugdhulplandschap. Dit project ontving eind 2015 een eerst provinciale 
impulssubsidie voor de projectperiode 1/1/2016-31/12/2016. De huidige subsidie 
dekt de werking voor de periode 1/1/2017 tot en met 30/06/2017. Vanaf 1 juli 
2017 zal de werking van het infopunt contextbegeleiding verder gefinancierd 
worden door de Vlaamse Overheid met het oog op de verdere uitbouw van de 
Integrale Jeugdhulp binnen onze provincie.  
Subsidie CAW De Kempen    90.000 EUR 
(uitbouw Family Justice Center arrondissement Turnhout): 
 
Aan CAW De Kempen, Hofkwartier 23, 2200 Herentals, wordt een subsidie 
toegekend ten bedrage van 90.000 EUR om in nauw overleg met de lokale 
besturen, het project Keten Aanpak Intrafamiliaal Geweld door te ontwikkelen 
naar een Familie Justice Center (FJC), voor het arrondissement Turnhout. Op deze 
wijze kan er op korte termijn voldoende basis worden gecreëerd om met alle 
partners een gebiedsdekkend, duurzaam family justice center uit te bouwen. Met 
deze subsidie kan CAW De Kempen een halftijdse operationele B-niveau 
(voorbereiding van dossierbesprekingen, Ronde Tafels,…, opvolging 
casusregisseurs,…) en 1 VTE casusregisseur aanwerven, wat noodzakelijk is om 
het FJC kwalitatief uit te bouwen. 
 
Subsidie CAW Antwerpen   60.000 EUR 
(uitbouw Veilig Thuis/Family Justice Center arrondissement Antwerpen): 
 
Aan het CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200 te 2018 Antwerpen, wordt een 
subsidie toegekend ten bedrage van 60,000 EUR, en dit om het Family Justice 
Center (FJC) Antwerpen verder uit te bouwen in het arrondissement Antwerpen. 
In de ontwikkeling van een zo efficiënt, effectief en op maat uitgewerkt aanbod 
aan slachtoffers, plegers en hun gezinnen (volwassenen en kinderen) werkte de 
provincie het Family Justice Center Antwerpen (FJCA) uit, met daarin verweven de 
ketenaanpak CO3 voor de hoogrisico- en multiproblemsituaties van intrafamiliaal 
geweld. Om de werking van het FJC in de steden en gemeenten buiten de stad 
Antwerpen voldoende te kunnen waarborgen, is er nood aan 1VTE casusregisseur 
voor de gemeenten buiten de stad Antwerpen. Met deze subsidie kan CAW 
Antwerpen deze functie invullen. 
 
Subsidie CGG De Pont (Time Out):   160.000 EUR 
 
Aan CGG De Pont, Hanswijkstraat 48, 2800 Mechelen, wordt een subsidie 
toegekend ten bedrage van 160.000 EUR en dit voor de uitbouw van een Time 
Out aanbod in de arrondissementen Mechelen en Turnhout (in samenwerking met 
CAW De Kempen). Time Out is een multidisciplinair opgezet trainingsaanbod 
gericht op het stoppen van gewelddadig gedrag in relaties. Het project beoogt 
tevens preventie naar verder partnergeweld en een herstelgerichte aanpak naar 
slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld. Met de uitbouw van dit aanbod 
(dat reeds bestaat in het arrondissement Antwerpen) werken we verder aan een 
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sluitende aanpak van intrafamiliaal geweld in onze provincie. De Vlaamse 
Overheid heeft zich geëngageerd om deze subsidie na 31 december 2017 voort te 
zetten. 
 
Subsidie Het Roze Huis- çavaria Antwerpen:    40.000 EUR 
(Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren) 
 
Aan Het Roze Huis-çavaria Antwerpen, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen, wordt een 
subsidie toegekend ten bedrage van 40.000 EUR en dit voor de verdere uitbouw 
van hun suïcidepreventiewerking bij holebi- en transgenderjongeren. Naast acties 
die het verbeteren van de copingvaardigheden van de doelgroep vooropstellen, 
wordt ook ingezet op de sensibilisatie van ouders. De Vlaamse Overheid heeft zich 
geëngageerd om deze subsidie na 31 december 2017 voort te zetten. 
Uw raad wordt gevraagd de herverdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0949 Ramingsnummer 
2017150011: subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (V)/ Overige 
gezinshulp goed te keuren. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017. 
 

 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2017/64900000/21/0949 Ramingsnummer 2017150011; 
 
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 
evenwicht van de begroting; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad keurt de volgende herverdeling van het krediet ingeschreven in 
het uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0949 Ramingsnummer 
2017150011: subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (V)/ Overige 
gezinshulp goed ten bedrage van 471.000 EUR. 
 
Ramingsnummer 2017150011: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid. 
 
Dit krediet wordt aangewend als volgt: 
 
Subsidie Stad Mechelen (uitbouw FJC Mechelen):    90.000 EUR 
 
Subsidie Ter Loke (Infopunt contextbegeleiding): 31.000 EUR 
  
Subsidie CAW De Kempen (uitbouw FJC Turnhout):      90.000 EUR 
 
Subsidie CAW Antwerpen (uitbouw FJC Antwerpen)    60.000 EUR 
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Subsidie CGG De Pont (Time Out):      160.000 EUR 
 
Subsidie Het Roze Huis- çavaria Antwerpen (suïcidepreventie):   40.000 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
62 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 62 stemmen ja. 
 
 

Nr. 9/2 van de agenda 
 

Aanwending krediet sociale projecten 2017 voor 
innovatief project. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. Situering 
 
Op het provinciaal budget 2017 is krediet voorzien voor de subsidiëring van sociale 
projecten, op rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 
2017140511. 
 
Van dit krediet wordt een deel voorbehouden om subsidies toe te kennen op basis 
van het reglement impulssubsidie – innovatieve projecten in de welzijns- en 
gezondheidssector, door de raad laatst gewijzigd in vergadering van 24 november 
2016. 
 
De deputatie kan impulssubsidies tot maximum 10.000 EUR toekennen aan 
innovatieve projecten in de welzijns- of gezondheidssector. Impulssubsidies – 
innovatieve projecten vanaf 10.000 EUR zijn het voorwerp van voorstellen aan de 
provincieraad. 
 
In 2017 komen enkel volgende projectaanvragen in aanmerking voor goedkeuring: 
− Projectaanvragen voor de verlenging van een meerjarig project waartoe de 

provincie zich in het verleden geëngageerd heeft om dit voort te zetten; 
− Projectaanvragen die kaderen in thematische oproepen. 
 
2. Verlenging van een meerjarig project 
 
Wat betreft de sociale impulsprojecten waarvoor een engagement werd aangegaan 
mits positieve inhoudelijke evaluatie en goedgekeurde verantwoording van de 
voordien bekomen subsidie, is een aanvraag tot voortzetting van het project “De 
Wille” door Wijkgezondheidscentrum De Wille ingediend. Voor de 1e fase van dit 
project werd subsidie verleend aan Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen vzw. 
Ondertussen is het wijkgezondheidscentrum effectief erkend, wat geleid heeft tot 
de opstart van een eigen vzw, namelijk WGC De Wille. 
Voorgesteld wordt 30.000 EUR ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de 
laatste fase van dit project:  
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WGC De Wille vzw, Kapelstraat 4, 2830 Willebroek: 
Project: De Wille 
 
Projectgegevens en kostenraming 
 
Op 1 september 2016 opende WGC De Wille vzw zijn deuren in Willebroek. Dit na 
een tweetal jaar voorbereidend werk. De opstart van een WGC in een kleinere 
gemeente (25.000 inwoners) is innovatief. De meeste WGC’s situeren zich in 
grotere steden.  
 
Een WGC wil voor iedereen een toegankelijke en integrale 
eerstelijnsgezondheidszorg bieden. Daarenboven kent Willebroek een aanzienlijke 
armoedeproblematiek. Door het WGC moeten mensen geen eerstelijnszorgen meer 
uitstellen om financiële redenen. De integrale aanpak kan een antwoord bieden op 
de complexiteit van noden die mensen in armoede hebben. Verder wil het WGC een 
signaalfunctie mee opnemen in de regio en samenwerkingsverbanden met 
aanwezige diensten aangaan. 
 
Aan de opstartjaren hangt echter een groot prijskaartje: er zijn in de beginperiode 
investeringen nodig (medisch materiaal, lonen zorgverstrekkers, ...) terwijl het 
patiëntenbestand van nul opgebouwd dient te worden. Na 3 tot 5 jaar is een WGC 
zelfbedruipend dankzij de forfaitinkomsten van het RIZIV. Om het project 
gefinancierd te krijgen, moet de vereniging beroep doen op diverse bronnen. Door 
de inzet van onthaalvrijwilligers bespaart de vereniging op loonkosten. 
 
In 2017 wil de vereniging vooral werken aan de verdere groei van de werking. Zij 
wensen een groei van minimum 13 patiënten per maand te verwezenlijken. 
 
De totale kosten voor 2016-2017 worden geraamd op 171.186,48 EUR. Voorgesteld 
wordt vanuit de provincie Antwerpen – dienst Welzijn en Gezondheid 30.000 EUR 
ter beschikking te stellen. 
 
Motivatie: 
 
Het betreft een voortzetting van een reeds eerder goedgekeurd meerjarig project. 
Het gaat hier over de laatste projectfase. De tussentijdse evaluatie is positief: 
Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen is er samen met de lokale 
welzijnsorganisaties in geslaagd een wijkgezondheidscentrum op te starten (vzw 
WGC De Wille), dat in het najaar van 2016 als dusdanig erkend is door de federale 
overheid. De subsidie voor de huidige projectfase kan bijgevolg toegekend worden. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het provinciedecreet van 30 november 2005; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad keurt de voorgebrachte aanwending van het krediet op het budget 
2017, ingeschreven op het verdeelkrediet – rekeningcombinatie 
2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017140511 - Subsidies voor sociale 
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projecten (R) - Innovatief project voor een bedrag van 30.000 EUR aan WGC De 
Wille goed. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Avontroodt heeft het woord. 
 
Mevrouw AVONTROODT.- Voorzitter, onze fractie zal dit punt niet goedkeuren. Dat zal 
misschien geen verrassing zijn, maar ik wil toch de collega’s er attent op maken dat er 
momenteel een audit loopt van de verschillende wijkgezondheidscentra waar de laatste 
fase, die hier nog gesubsidieerd wordt, beter on hold was gezet. Weze dat het de laatste 
fase was, ik weet het wel. Maar de audit van de wijkgezondheidscentra is er niet zomaar 
gekomen. Die is er op federaal niveau gekomen omwille van de explosie van de kosten van de 
wijkgezondheidscentra. Het resultaat van die audit zal er zijn op het einde van het jaar. 
Dat is de motivatie waarom dat wij dit echt niet kunnen goedkeuren. Als we niet wachten 
op de resultaten van die audit, moeten we nu ook de bijdrage of de subsidie er niet nog 
snel doorjagen. De gedeputeerde heeft gezegd, waarvoor mijn dank, dat er geen nieuwe 
meer zullen komen, of niet voor centra die nog niet erkend zijn. Maar ook bij de erkende 
centra denk ik dat we het resultaat van de audit moeten afwachten. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Bellens heeft het woord. 
 
De heer BELLENS, gedeputeerde.- Mevrouw Avontroodt, dit is echt niet aan de orde. Dit 
gaat over een erkend wijkgezondheidscentrum dat erkend is door de minister op basis van 
de criteria die zij toen gesteld heeft. Wij hebben daar al een voortraject mee afgelegd, en 
dit is gewoon de 3de fase van de uitvoer van de beslissing die we genomen hebben. Ik meen 
ook te weten dat het lokaal bestuur van Willebroek daar zeker achter staat. Zoals ik de 
vorige keer ook gezegd heb: in de nieuwe aanvragen die er komen voor de erkenning daar 
wachten we op de audit, maar dit is een erkend wijkgezondheidscentrum. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Avontroodt heeft het woord. 
 
Mevrouw AVONTROODT.- De audit is precies gericht op de erkende 
wijkgezondheidscentra. Het zijn die die onder de loep genomen worden. Dus wij gaan 
tegenstemmen om consequent te zijn met wat deze regering op federaal niveau heeft 
vastgelegd. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
50 leden hebben ja gestemd; 
 5 leden hebben nee gestemd; 
 6 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 50 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

Nr. 10/1 van de agenda 
 

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. 

Subsidiëring projecten in de sociale economie. 
Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Projectoproep januari 2017 
 
Begin januari 2017 lanceerde de dienst Economie en Internationale Samenwerking 
opnieuw een projectoproep ‘Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de 
sociale economie’ om impulsen te bieden aan de sector van de sociale economie. 
Sociale economieorganisaties en –bedrijven, evenals clusters van lokale besturen 
en bovenlokale samenwerkingsverbanden kunnen via deze oproep ondersteund 
worden. 
 
De oproep kaderde binnen het huidige ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve 
projecten in de sociale economie’. 
 
Naar aanleiding van deze projectoproep ontving de Dienst Economie en 
Internationale Samenwerking (DEIS), meer bepaald het team sociale economie, 
20 aanvraagdossiers.  
Na een eerste selectie door het team sociale economie op basis van een aantal 
uitsluitingscriteria, werd hiervan 1 dossier niet weerhouden. De andere dossiers 
werden uitgenodigd tijdens een pitchmoment, waar de subsidieaanvrager de kans 
kreeg om zijn project kort voor te stellen. Op basis van dit pitchmoment werden : 
 

- 7 dossiers weerhouden en vervolgens uitgenodigd om hun finaal 
aanvraagformulier in te dienen 

- 4 dossiers door verwezen naar een ander (provinciaal) subsidiekanaal 
- 8 dossiers niet weerhouden 

 
Eind maart dienden 7 subsidieaanvragers een finaal aanvraagformulier in. Alle 
finaal ingediende aanvraagdossiers werden ter advies (positief of negatief) 
voorgelegd aan een projectcommissie. 
 
Volgende dossiers worden nu ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd : 
 
 PWA Ravels/Baarle-Hertog vzw - project ‘Sociaal tewerkstellingsproject Ravels’ 

– 15.000 EUR 
 Werkmmaat vzw - project ‘fietsherstel stadscampussen universiteit Antwerpen’ 

– 15.500 EUR 
 De troef - project ‘Innovatiecoach uitbouw sociale economie regio Turnhout’ – 

25.000 EUR 
 Steunpunt Tewerkstelling vzw - project ‘Job-o-Strade’ - 14.355 EUR 
 Werkvormm vzw - project ‘3clicksaway’ – 25.275 EUR 
 De Krone – Project ‘jobervaringsplek voor personen met autisme en 

aanverwante’ - 30 000 EUR 
 Connact – project ‘WerKans’ – 35.000 EUR 
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In totaal bedragen de subsidies 160.130 EUR.  
 
Het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 
economie’ schrijft voor dat de ingediende aanvraagdossiers ter beslissing moeten 
worden voorgelegd aan de provincieraad, indien het gevraagde subsidiebedrag 
gelijk is aan of hoger is dan 10.000 EUR. Alle projectaanvragen voldoen hieraan. 
 
 PWA Ravels/Baarle-Hertog vzw - project ‘Sociaal tewerkstellingsproject 

Ravels’ – 15.000 EUR 
De grensregio Noorderkempen heeft een grote nood aan lokale werkgelegenheid 
om enerzijds langdurig werkzoekenden en anderzijds jonge werkzoekenden betere 
kansen te kunnen geven binnen het NEC. Deze regio kampt immers als grote én 
afgelegen plattelandsgemeente ook met de nodige mobiliteitsproblemen. 
 
Het tewerkstellingsproject heeft tot doel : 
 
• Een lokaal sociaal tewerkstellingsproject te ontwikkelen en uit te bouwen met 

arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden die, om welke reden 
ook, momenteel niet terecht kunnen (of kunnen blijven) binnen het NEC 

• Experimenteel op te starten en vanuit het project concrete verdere 
tewerkstellingsinitiatieven te ontwikkelen 

 
Doordat de taken van de doelgroep bij aanvang van het tewerkstellingsproject 
voornamelijk technische- en (groen)onderhoudstaken zijn, kan men het 
tewerkstellingsproject mee inzetten bij de verdere ontwikkeling van de locatie 
Weelde Depot. Wat op termijn meer tewerkstellingskansen voor de regio zal 
meebrengen, zowel op het vlak van sociale economie als voor het NEC. Met dit 
project wil men een voorloper zijn in het opzetten van een sociaal economieproject 
voor kansengroepen binnen de regio Noorderkempen. 
 
Experimenteel, van 1 mei 2017 tot 31 oktober 2017, start men op met 5 VTE 
doelgroepwerknemers, 1 VTE begeleider en 0,3 VTE vormingswerker en coach van 
het project. 
De doelgroep zal bestaan uit laaggeschoolde werkzoekenden. 
 
 Werkmmaat vzw - project ‘fietsherstel stadscampussen universiteit 

Antwerpen’ – 15.500 EUR 
In de voorbije jaren bood de UA een fietshersteldienst aan in campus Meerminne. 
Dit in samenwerking met de vzw Pitlane. Door het stopzetten van de werking van 
deze vzw werd dit academiejaar deze dienstverlening stopgezet. Ervaring heeft 
echter uitgewezen dat zo'n dienstverlening een belangrijke stimulans kan 
betekenen naar studenten en docenten om effectief de fiets te gebruiken. Er is 
immers een garantie dat bij een eventuele fietsdefect de fiets snel en op de campus 
zelf hersteld kan worden. .Hierdoor creëert Werkmmaat vzw twee extra 
tewerkstellingsplaatsen binnen sociale economie. 
Vanuit deze vestiging plant Werkmmaat vzw ook de omliggende (hoge)scholen 
deze service aan te bieden. 
 
 De troef - project ‘Innovatiecoach uitbouw sociale economie regio 

Turnhout’ – 25. 000 EUR 
Regio Turnhout kampt met zeer hoog aandeel langdurig werklozen waarvan een 
groot deel niet- of laaggeschoold is. Deze doelgroep heeft het moeilijk om een job 
te vinden en te houden. Door tewerkstelling via sociale economie kan deze 
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kansengroep voldoende opgeleid worden en wordt de doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt gefaciliteerd. Maar de arbeidsplaatsen voor deze doelgroep zijn in 
onze regio zeer beperkt. Bovendien zijn vele van deze tewerkstellingsplaatsen 
conjunctuur- en weergevoelig waardoor de werkzekerheid nooit gegarandeerd kan 
worden. Daarenboven is ons doelpubliek niet altijd klaar om vanuit een sociaal 
economietraject de stap te zetten naar een job in de -vaak harde- wereld van de 
reguliere economie. 
 
Om in de regio Turnhout voldoende opleidingstrajecten, kansen op tewerkstelling 
en doorstroom naar reguliere economie te kunnen garanderen, heeft De Troef rond 
zijn sociale economie-vzw een netwerk uitgebouwd. Concreet voorziet men in 
uitwisselingen met hun andere sociale economiebedrijven (Den aas en Den aas+) 
maar ze hebben ook eigen bvba's/cvba's opgericht die tewerkstelling voor niet- en 
laaggeschoolden genereren in zeer arbeidsintensieve sectoren (99% van de 
aandelen van deze bvba's/cvba’s zijn in handen van hun eigen sociale 
economiebedrijven): 

- Vastgoed (huur/koop) = opleidingscentrum 
- opkopen van oude woningen en renoveren -> nadien verhuren of terug op 

de markt 
- Wassalon/nieuwkuis 
- Brasserie in de boerderij (horeca) -> doorstroom naar reguliere economie – 

in oprichting 
- Opkoop van een bio-boerderij -> handenarbeid (onkruid uittrekken …) – in 

oprichting 
 
Doel: kans op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere economie 
verhogen via tewerkstelling in eigen BVBA’s/CVBA’s 
 
Rol innovatiecoach: 

- Verbindingen leggen tussen de verschillende organisaties  
- Relaties met/optimaliseren van het netwerk vzw De troef 

 
De piste die De Troef al enige tijd bewandelt, om een combinatie te maken van 
reguliere en sociale economie en zo duurzame tewerkstellingskansen te creëren, 
maakt dat de organisatie minder afhankelijk wordt van Vlaamse beleidskeuzes 
(vb. uitbereidingen plaatsen sociale economie) en dus sterker staat. Het lijkt ons 
dan ook zeker waardevol in te zetten op een kracht die de brug slaat tussen de 
verschillende initiatieven en op zoek gaat naar nieuwe kansen, en dat ze intern 
werknemers proactief ondersteunen om door te stromen.  

 
 Steunpunt tewerkstelling vzw - project ‘Job-o-Strade’ - 14.355 EUR 
Het project is een samenwerking tussen CBE (Centrum Basis Educatie)en 
Steunpunt Tewerkstelling.  
Het CBA leidt jaarlijks zo’n 10 000 cursisten op, mensen die een educatief, 
maatschappelijk of professioneel perspectief hebben. Momenteel leidt CBA i.s.m 
CVO Encora een 15-tal cursisten per schooljaar op in de Basismodule Techniek: 
basis metaalbewerking-lassen-elektriciteit. Heel wat obstakels belemmeren hun 
toegang tot de arbeidsmarkt na het afronden van hun opleiding: te weinig 
praktijkervaring, gebrek aan VCA-rijbewijs-… en andere certificaten, te weinig 
feeling met bedrijfscontacten, gebrek aan ondersteuning bij sollicitatie, 
arbeidsattitude…Hierin kan STW een rol spelen. In de laatste weken van de 
opleiding Techniek biedt STW een extra module jobcoaching aan deze cursisten 
aan. Eén of twee dagdelen per week zal er jobcoaching worden georganiseerd. Dit 
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houdt in: het leren kennen van de arbeidsmarkt, sollicitatietraining en werken aan 
arbeidsattitude. De cursisten doen praktijkervaring op in de vorm van een 
opleidingsstage (werkplekleren). Na de technische opleiding zullen de cursisten de 
kans krijgen een aangepaste VCA-opleiding te volgen en een examen af te leggen. 
Als sluitstuk van de softskills-training volgt ook een Real-Life-Jobsimulatie waarbij 
de cursisten moeten samenwerken aan opdrachten waaruit hun technisch kunnen 
en werkwilligheid moet blijken. 
STW brengt daartoe een jury samen van HR verantwoordelijken en/of ploegbazen 
van bedrijven die technische profielen aanwerven. Deze jury bepaalt de opdrachten 
en evalueert de hele dag de cursisten. Afsluitend doen de cursisten ook een 
sollicitatiegesprek met de jury. De jury selecteert een aantal cursisten, die een 
daadwerkelijke werkervaringskans krijgen in hun bedrijf. 
 
 Werkvormm vzw - project ‘3clicksaway’ – 25.275 EUR 
”3ClicksAway” creëert een instrument (website) waarbij niet werkende 
kansengroepen via een digitaal platform in beeld komen van werkgevers. De 
werkzoekenden die in beeld komen hebben allen deelgenomen aan programma’s uit 
de brede waaier van de sociale economie (van opleiding via werkervaring en LDE 
tot maatwerkbedrijf).  
3ClicksAway biedt een kwalitatieve selectie van werknemers. Dit zowel wat 
presentatie van kandidaten, als ‘kennen, kunnen en houding (attitude)’. Het 
platform wil een schaal bereiken waarbij het voor werkgevers een interessante 
vindplaats voor potentiële werknemers kan worden.. Ook regionaal is er een 
spreiding voorzien waarbij er reeds bij aanvang naast Antwerpen stad een focus is 
op Mechelen-Rupelstreek. In een volgende fase breiden we uit naar Turnhout, 
waardoor in een volledige provinciale dekking voorzien wordt. 
Het project loopt over een periode van drie jaar. 

 
 De Krone vzw – Project ‘jobervaringsplek voor personen met autisme 

en aanverwante’ – 30. 000 EUR 
Vzw De Krone is een organisatie die begeleiding en ondersteuning van 
arbeidservaringsprojecten voor mensen met een handicap, in het bijzonder voor 
mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) als doel stelt. De vereniging 
organiseert pedagogische opleidingen voor personen met ASS, zorgverstrekkers en 
begeleiders van mensen met een handicap; en wil mensen uit de leefomgeving van 
de doelgroep adviseren en coachen. Vzw De Krone baat het horeca-gedeelte uit in 
het Fort van Duffel. 
Het komende werkjaar wil vzw De Krone vooral inzetten om de samenwerking met 
de partners te verdiepen. Zo is de instroom van medewerkers vanuit VDAB /Gtb 
Antwerpen- Mechelen nog te beperkt en wil de organisatie deze optimaliseren om 
hun visie van doorstroomplek te versterken. Door overleg, netwerken, samen een 
cluster uit te werken en informatie uitwisseling te verbeteren, wil De Krone nauwer 
samenwerken en sneller kunnen reageren op bepaalde situaties. De ervaringen die 
De Krone ondertussen heeft opgebouwd wensen zij te delen via een netwerkdag 
(september -oktober 2017) voor alle betrokken sectoren, partners en personen die 
gelijkaardige werkingen hebben/willen opstarten.  

 
 Connact vzw – project ‘WerKans’ – 35.000 EUR 
Met het project WerKans wil ConnAct enerzijds de stap naar reguliere tewerkstelling 
voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt faciliteren en anderzijds 
doorheen dit traject ervaring en kennis opdoen van de verschillende 
leerwerkvormen zodoende dezen in een verdere fase te kunnen adviseren, 
begeleiden en toepassen in bedrijven die hiermee tevens aan de slag willen gaan. 
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Binnen het project WerKans zal het opleidings- en begeleidingstraject worden 
opgestart vanuit de CityHub ODTH te Mechelen met als doel mensen te laten 
doorstromen naar reguliere partnerbedrijven in de regio Mechelen, Willebroek, 
Bonheiden, Duffel, St-Katelijne-Waver en Putte. Een uitbreiding naar andere regio’s 
kan in een latere fase. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 15.000 EUR aan PWA Ravels/Baarle-Hertog 
VZW, Dreef 21, 2381 Ravels (Weelde) – voor het project ‘Sociaal 
tewerkstellingsproject Ravels’, als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298). 
 
Artikel 2: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 25.000 EUR aan vzw De Troef, Beyntellus 
8, 2360 Oud-Turnhout – voor het project ‘Innovatiecoach uitbouw sociale economie 
regio Turnhout’, als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies 
- innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298). 
 
Artikel 3: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 15.500 EUR aan vzw Werkmmaat, Lange 
Leemstraat 372, 2018 Antwerpen – voor het project ‘fietsherstel stadscampussen 
universiteit Antwerpen’ – als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298). 
 
Artikel 4: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 14.355 EUR aan vzw Steunpunt 
Tewerkstelling, Kwekerijstraat 61 bus a 2140 Borgerhout – voor het project ‘Job-o-
Strade’  – als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies 
- innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298). 
 
Artikel 5: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 14.355 EUR aan vzw Werkvormm, 
Vosseschijnstraat 38 2030 Antwerpen – voor het project ‘3clicksaway’ – als subsidie 
2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de 
sociale economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de 
sociale economie R/ ramingsnummer 2017140298). 
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Artikel 6: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 30.000 EUR aan vzw De Krone 
Mechelsebaan 269 2570 Duffel – voor het project ‘jobervaringsplek voor personen 
met autisme en aanverwante’– als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement 
impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 
0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
R/ramingsnummer 2017140298). 
 
Artikel 7: 
Ingestemd wordt met de toewijzing van 35.000 EUR aan vzw Connact, Heisbroek 9, 
2860 Sint-Katelijne-Waver voor het project ‘WerKans’– als subsidie 2017 in het 
kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 
economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale 
economie R/ramingsnummer 2017140298). 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
61 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

Nr. 11/1 van de agenda 
 

Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging 
Hooge Maey. Toelichting bij het beleid van de Vereniging. 

Kennisname. 
Toelichting 

 
Tijdens dit achttiende werkingsjaar heeft de intercommunale vereniging Hooge 
Maey verder uitvoering gegeven aan haar opdracht om op een veilige manier, 
zonder hinder of risico ten opzichte van haar omgeving, de exploitatie van haar 
stortplaats op een ecologische en economische wijze te voeren en de nazorg van de 
sanering van haar site verder te zetten. 
 
De aanvoer van afvalstoffen naar de stortplaats Hooge Maey bedroeg in 2016 
40.817 ton tegenover 43.007 ton in 2015.  
 
Sinds 2007 is de aanvoer naar de stortplaats Hooge Maey sterk afgenomen. Dit kan 
in de eerste plaats toegeschreven worden aan de stijging en de optimale benutting 
van de aanwezige verbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Brandbaar afval moet bij 
wet verwerkt worden in afvalverbrandingsinstallaties. Datgene wat er niet kan 
verwerkt worden wegens een gebrek aan verbrandingscapaciteit, mag gestort 
worden. Hiervoor worden jaarlijks stortafwijkingen toegestaan. Voor 2017 zouden 
geen stortafwijkingen worden toegekend. 
 
Sinds 1 januari 2015 is de intercommunale onderworpen aan 
vennootschapsbelasting en werden de toen geldende milieuheffingstarieven 
drastisch verhoogd. Deze verhoging heeft als consequentie, gezien de aard van 
deze heffing als verworpen kost in de berekening van het fiscaal resultaat, een 
stijging van de vennootschapsbelasting tot gevolg. Om de gevolgen hiervan te 
compenseren werden bovenop het basistarief van 52 EUR een taxcompensatie 
gerekend. De taxcompensatie bedraagt steeds 51,49 % van de overeenkomstige 
milieuheffing. Deze doorrekening aan de klant zal zijn effect hebben op de aanvoer. 
De Raad van Bestuur stelt voor om het basistarief waaraan restafval zal aanvaard 
worden niet te wijzigen en het basistarief te handhaven. 
 
De stortplaats opereert in dit “stortlandschap” als een stand alone installatie. De 
kans om op deze manier deze activiteit verder te rentabiliseren is uitermate klein. 
Daartegenover staat ook dat er nog veel stortcapaciteit voorhanden is. 
 
De ontvangen stortgelden inclusief de tijdelijke overslag bedroegen 2.404.610 EUR 
in 2016, inclusief de taks compensatie, t.o.v. 3.121.924 EUR in 2015. De 
ontvangen stortgelden inclusief de tijdelijke overslag vertegenwoordigen 53 % van 
de totale bedrijfsopbrengsten.  
 
Gezien er echter een sterke fluctuatie is van de productie van afval doorheen het 
jaar werd op de Hooge Maey een diversificatieproject ontwikkeld dat de tijdelijke 
opslag van brandbare afvalstoffen op een stortplaats behelst. De bedoeling van 
deze tijdelijke opslag van brandbaar afval is om te dienen als buffercapaciteit voor 
de verbrandingsinstallaties. Het kan de opvangfunctie van de stortplaatsen op een 
andere manier invullen. Door een uitbreiding van de vergunning kan tot 22 oktober 
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2020 57.000 ton industrieel afval en 6.750 ton slib opgeslagen worden. De 
ontvangen gelden voor tussenopslag bedroegen 214.865 EUR in 2016. 
 
Een ander belangrijk deel van de opbrengsten zijn de vergoedingen voor 
elektriciteitsproductie, namelijk 473.016 EUR of 10,4 % van de bedrijfsopbrengsten 
exclusief de milieuheffingen. Op dit ogenblik zijn er 4 gasmotoren met een 
gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 4,05 MWe in dienst.  
In het kader van de te ontvangen groenestroomcertificaten (GSC) stelde de 
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) dat, door een 
wijziging in het energiedecreet, het recht van de Hooge Maey om nog GSC te 
ontvangen is geëindigd in augustus 2014. Deze inkomsten, ongeveer 1,5 mio EUR 
op jaarbasis, vielen vanaf juni 2014 weg. Deze beslissing van de VREG werd 
bestreden bij de Raad van State. In haar zitting van 2 februari 2017 vernietigt de 
Raad van State de beslissing van de VREG van 9 juli 2013 waarbij niet wordt 
ingegaan op het verzoek om een aantal biogasmotoren te beschouwen als nieuwe 
productie-installaties.  
 
Na overleg heeft de VREG reeds de principiële beslissing genomen, maar nog niet 
formeel toegekend, tot uitkering van de groenestroomcertificaten (GSC) voor de in 
respectievelijk in 2005, 2007 en 2009 geplaatste stortgasinstallaties. 
 
De intercommunale beschikt over 550 m² zonnepanelen gelegen op de flanken van 
de stortplaats. Deze hernieuwbare energiebron levert 81,25 MWu aan elektriciteit of 
een omzet van 26.812,5 EUR. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de Hooge Maey een geschikte locatie is om 
windturbines te bouwen. Een overeenkomst met het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen werd afgesloten. Zij geeft de Intercommunale Vereniging Hooge Maey 
een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de terreinen. Vleemo nv heeft 
gezorgd voor de plaatsing en exploitatie van twee windmolens. De opstalvergoeding 
voor beide windturbines bedroeg 135.055 EUR. 
 
De waterzuivering zuivert het afvalwater van stortplaats, sanering en extern 
aangevoerd afvalwater. Het is een performante installatie met een unieke 
combinatie aeroob-anaeroob. In 2016 werd 19.040 ton extern geproduceerd water 
in de installatie van de Hooge Maey gezuiverd. Dit vertegenwoordigt een omzet van 
222.317 EUR. 
 
De opbrengsten uit gronden, die aangevoerd werden voor verwerking in de dijken 
van de stortplaats, bedroegen 106.238 EUR. 
  
Opbrengsten uit opstalrechten bedroegen 708.589 EUR. Belangrijk hierbij is de 
overeenkomst die de intercommunale vereniging Hooge Maey afsloot met Indaver 
nv. De stortplaatsen van de Hooge Maey en Indaver grenzen aan elkaar. Tussen 
beide taluds is een niet-benutte ruimte van ongeveer 497.000 m³. Iets meer dan 
de helft ligt langs de kant van de Hooge Maey. In deze overeenkomst worden de 
voorwaarden vastgelegd voor het opvullen van deze ruimte met afval. 
In 2016 is hiervoor een vergoeding van 566.432 EUR ontvangen.  
 
Tevens is er een intentieverklaring getekend waarbij nv Indaver, AMORAS en de 
intercommunale Hooge Maey gaan onderzoeken of het economisch en technisch 
haalbaar is om de aangrenzende valleien eveneens als deponie te kunnen uitbaten. 
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Op basis van grondwater-monitoring toonden metingen geen relevante 
verontreinigingen die verband houden met de activiteiten van de stortplaats. 
 
Op de terreinen van de intercommunale vereniging Hooge Maey staat een 
proefproject waar het telen van algen in bioreactoren onderzocht wordt, met als 
doel de haalbaarheid van algenkweek aan te tonen met productie van waardevolle 
producten als gevolg. De Hooge Maey werkt in dit project samen met de 
constructeur van de bioreactoren Proviron.  
 
Gezien de intercommunale in de loop der jaren heel wat knowhow heeft opgedaan 
op het vlak van stortplaatstechnologie. In dat kader stelt de Intercommunale 
Vereniging Hooge Maey dit ter beschikking aan een privé-investeerder die een 
project ontwikkelt voor het ontgassen van de plaatselijke stortplaats met de stad 
Chaohu in China. 
 
In de loop van 2016 werd een strategienota opgesteld en besproken. Deze nota gaf 
aan dat er geen rendabele toekomst meer is voor de Intercommunale gezien de 
aard van de activiteiten: de dalende aanvoer naar de stortplaats, een dalende 
energieproductie, een performante waterzuivering die evenwel relevante 
investeringen behoeft om deze te rentabiliseren binnen een concurrentiele 
omgeving. Deze nota werd uitvoerig besproken en toegelicht aan alle deelnemers.  
De Raad van Bestuur is er zich ten volle van bewust van de problemen die zich in 
dat verband kunnen stellen zoals op vlak van liquiditeit en waardebepaling 
immaterieel actief. In dat kader werd in december 2016 een taskforce opgericht die 
als doel heeft om op korte termijn voor deze problemen een oplossing te vinden 
dewelke voor eind 2017 dient geïmplementeerd te zijn, dit met respect voor de 
belangen van alle deelnemers. 
  
De toekomstige activiteiten en de strategie, samen met de begroting 2017 van de 
intercommunale, werden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 
22 december 2016 toegelicht.  
 
In 2016 bedroegen de bedrijfsopbrengsten 4.540.514 EUR. Het balanstotaal 
bedraagt 32.828.707,77 EUR. Het resultaat na belasting is een winst van 
304.217,84 EUR. 
 
Na verwerking van het overgedragen verlies van vorig jaar is er dit jaar een over te 
dragen verlies van 143.727,17 EUR. 
In toepassing van artikel 96, 6de lid W. Ven. dient de Raad van Bestuur zich uit te 
spreken over de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van 
continuïteit. De Raad van Bestuur is van mening dat uitzonderlijke en éénmalige 
kosten van boekjaar 2015 aan de grondslag liggen van dit verlies. Er dient 
daarenboven te worden opgemerkt dat ondanks het verlies de vennootschap in het 
huidige boekjaar een positief cash - flow kan voorleggen. In de volgende boekjaren 
worden geen nieuwe uitzonderlijke kosten verwacht met een negatieve impact op 
het bedrijfskapitaal. Alle voorgaande elementen samen maken dat de Raad van 
Bestuur van oordeel is dat de opstelling van de jaarrekening in de veronderstelling 
van continuïteit gewettigd is. 

 
Toevoeging aan de wettelijke reserve:  0,00 EUR 

 Vergoeding van het kapitaal:   0,00 EUR  
 Te bestemmen winst van het boekjaar:  304.217,84 EUR 
 Over te dragen verlies:    143.727,17 EUR 
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De raad van bestuur stelt voor om voor het gedeelte van het variabele deel van het 
kapitaal dat in overeenstemming met artikel 8 van de statuten de inbreng van de 
gebruiksrechten vertegenwoordigt, en vertegenwoordigd wordt door de aandelen R, 
terug te storten naar de aandeelhouders op basis van de geboekte afschrijvingen 
op de corresponderende activa, die overeenkomt met 131.482,73 EUR. 
 
Provinciale vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: gedeputeerde Rik Röttger. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 11/2 van de agenda 
 

Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging 
Hooge Maey. Algemene Vergadering van 15 juni 2017. 

Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De intercommunale vereniging Hooge Maey deelt met een aangetekend schrijven 
van 9 mei 2017, mee dat haar Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 
donderdag 15 juni 2017 om 17h30 in de vergaderzaal van de Hooge Maey, 
Moerstraat 99 te Antwerpen. 
 
De agenda voor de Algemene Vergadering ziet er als volgt uit: 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur aan de 
jaarvergadering 2017; 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016; 
4. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor 

zijn controle) tijdens het boekjaar 2016; 
5. Ontslag en benoeming bestuurders; 
6. Vaststelling van het basistarief per ton exclusief BTW waaraan restafval zal 

aanvaard worden. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking dient uw raad voor elke algemene vergadering 
van een intercommunale een provinciaal afgevaardigde aan te duiden en zijn/haar 
mandaat vast te stellen.  
In zitting van 22 mei 2014 keurde uw raad de aanduiding goed van mevrouw An 
Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale 
Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018. 
 
Volledigheidshalve wordt gemeld dat bestuurders en commissarissen geen 
volmachthouder kunnen zijn op de buitengewone algemene vergadering.  
De provincie is in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door gedeputeerde Rik 
Röttger. 
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De agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal raadpleegbaar. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 11 mei 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat uw raad in vergadering van 22 mei 2014 de aanduiding van 
mevrouw An Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale 
Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018 goedkeurde; 
 
Overwegende dat er op 15 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de Intercommunale Vereniging Hooge Maey; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 15 juni 2017. 
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
49 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
12 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 1 stem nee en 12 onthoudingen. 
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12. Waterbeleid 
 

Nr. 12/1 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. 
Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. 

Aanleg overstromingszone tussen de Molse Nete 7.29 
en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol. 

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door het studiebureau 
Sweco Belgium nv (voorheen Grontmij), voor de aanleg van een overstromingszone 
tussen de Molse Nete 7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol. 
 
Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met de 
bijhorende plannen. 
 
De voorbije jaren werd heel wat aandacht besteed aan de waterlopen in de regio 
Mol en Balen. Hierbij kwamen zowel problemen van wateroverlast aan bod als 
initiatieven met betrekking tot natuurontwikkeling. Deze waterrijke regio maakt 
immers deel uit van het brongebied van de Grote Nete en bevat diverse - naar 
Vlaamse normen - unieke waterlopen. Door een aantal evoluties palmen deze 
waterlopen terug hun oorspronkelijke valleigebieden in. De aanleg van een 
overstromingsgebied langs de Molse Nete is één van de acties waarbij de provincie 
via ruimte voor water schade door wateroverlast in bebouwde gebieden wil 
verminderen. Hiervoor werd in opdracht van de provincie door het studiebureau 
Grontmij een ontwerpdossier opgemaakt, waarna zowel de opmaak van een 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan als een grondverwervingsprocedure werd opgestart. 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Overstromingsgebied Molse Nete te Mol 
en Balen” met inbegrip van het onteigeningsplan werd definitief vastgesteld door de 
provincieraad van 23 oktober 2014 Ondertussen zijn de nodige percelen 
aangekocht en is ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning lopende en kan 
de aanbestedingsprocedure opgestart worden. 
 
De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 584.177,40 EUR (inclusief btw). 
 
Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te 
stellen. 
 
De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 mei 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 

Overwegende dat de aanleg van een overstromingszone tussen de Molse Nete 7.29 
en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol noodzakelijk is om de wateroverlast in de 
gemeenten Mol en Balen te verminderen; 
 
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor de aanleg van een overstromingszone tussen 
de Molse Nete 7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol. 
 
Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
62 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 62 stemmen ja. 
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13. Moties 
 

Nr. 13/1 van de agenda 
 

Motie aan de voorzitter van de raad van bestuur van 
de openbare vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ en 

bevoegd minister van Mobiliteit Ben Weyts betreffende 
problemen bij de Antwerpse vervoersmaatschappij ‘De Lijn’, 

ingediend door Jan Claessen. 
Motie 

 
De toestand van het openbaar vervoer is – in onze provincie – op zijn minst 
zorgwekkend te noemen. 
 
De Vlaamse vervoersmaatschappij ‘De Lijn Antwerpen’ blinkt de afgelopen 
maanden niet echt uit in klantvriendelijkheid en efficiënt bestuur. 
Dit terwijl verschillende overheden de Vlaming willen overtuigen om vaker de auto 
thuis te laten en het openbaar vervoer te nemen. 
 
Terwijl het tramnetwerk uitbreidt krijgt de Antwerpenaar minder en minder 
faciliteiten. In december – eind vorig jaar – lekte een intern verslag van ‘de Lijn’ uit 
om trams met een lagere frequentie te laten rijden en enkele buslijnen te 
schrappen door een ernstig personeelstekort. Dit zou betekenen dat er een tram 
om de tien minuten in plaats van om acht minuten een halte zou aandoen. 
De voertuigen van De Lijn zitten – vooral in de spits – overvol en dan is rechtstaan 
voor de reiziger geen pretje. 
 
Ondertussen blijft ‘De Lijn’ tramstellen inzetten in onze stad/provincie die eerder 
thuishoren in de Europese musea. De oude PCC-trams van de jaren 50 worden 
wereldwijd als schroot verkocht of in het beste geval rijden ze rond in de Portugese 
stad Lissabon maar dan als toeristische attractie. 
 
Niet alleen de stad, ook de Kempen wordt niet gespaard. Bussen die niet aan de 
voorwaarden voldoen door de komst van de lage-emissiezone worden naar de 
Kempen gemuteerd. De vergroening van de Antwerpse binnenstad wordt zo betaald 
met de gezondheid van de Kempenaar. 
 
Maar vooral de toenemende agressie en de smerigheden – op perrons, 
metrostations en voertuigen – zorgt voor heel wat ergernis bij de reiziger. Het 
aantal incidenten op trams en bussen is in heel het land de eerste drie trimesters 
van 2016 met een vijfde gestegen tegenover het jaar ervoor. Opvallend is dat de 
stijging vooral een gevolg is door de spectaculaire toename in, jawel, de provincie 
Antwerpen. Een stijging van maar liefst 44%. 
 
GvA maakte begin maart nog bekend dat meer dan de helft, namelijk 53% van de 
bussen en trams in onze provincie niet op tijd rijden. 
 
MOTIVATIE 
 
Er is nood aan een inhaalbeweging, alleen zo kan ‘De Lijn’ een moderne en 
efficiënte dienstverlening leveren aan de Antwerpenaar. 
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Ondertussen maakt dat – met de steeds duurder wordende vervoerbewijzen – de 
Antwerpenaar zich terecht afzet van het openbaar vervoer. 
 

MOTIE: 
 
Motie gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de openbare 
vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ en bevoegd minister van Mobiliteit Ben Weyts. 
 

- De provincieraad van Antwerpen vraagt aan de voorzitter van de raad van 
bestuur van de openbare vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ om maximaal in te 
zetten op een betrouwbare dienstverlening van het tram- en busverkeer. 

 
- De provincieraad van Antwerpen vraagt aan bevoegd minister van Mobiliteit 

Ben Weyts om maximaal te investeren in een veilig en efficiënt 
vervoersaanbod. 

 
 
VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 
De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, 
 
Voor u deze motie met veel enthousiasme gaat steunen, toch een kleine toelichting. 
De toestand van het openbaar vervoer is voornamelijk in onze provincie op zijn minst 
zorgwekkend te noemen. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn Antwerpen blinkt de 
laatste maanden niet uit in klantvriendelijkheid en efficiënt bestuur. Dit terwijl 
verschillende overheden de Vlaming willen overtuigen om vaker de auto thuis te laten en 
het openbaar vervoer te nemen. 
Terwijl het tramnetwerk uitbreidt, krijgt de Antwerpenaar steeds minder en minder 
faciliteiten. Eind vorig jaar, meer bepaald in december, lekt een intern verslag van De Lijn 
waar in stond om trams met lage frequentie te laten rijden en enkele buslijnen te laten 
schrappen door een ernstig personeelstekort. Dit zou betekenen dat er een tram om de 
10 minuten, in plaats van om de 8 minuten, een halte zou aandoen. De voertuigen van De Lijn 
zitten vooral in de spits overvol, en dan is rechtstaan voor de reiziger geen pretje. 
Bovendien moet de reiziger steeds langer wachten op zijn vervoermiddel. Enkele dagen 
terug heeft De Lijn Antwerpen beslist om de zomerdienstregeling versneld in te voeren. 
Dit in de maand juni waarin het volop examenperiode is en de schoolgaande jeugd het zich 
niet kan veroorloven te laat op school aan te komen. Nog maar te zwijgen over de 
verschillende werkzaamheden op drukke verkeersknooppunten in Antwerpen die de stad 
heeft gepland in de maand juni. De maand juni, wanneer het toeristisch seizoen in de stad 
op gang komt, dan begint voor De Lijn de zomerregeling. De afbouw werd bovendien 
gepland zonder communicatie naar de verschillende overheden. Zowel district en 
stadsbestuur, laat staan het provinciebestuur, waren op de hoogte. 
Dat er nood is om Antwerpen filevrij te krijgen, daar ligt De Lijn overduidelijk niet wakker 
van. Laat de Antwerpenaar verder stikken in de uitlaatgassen van het stilstaand verkeer. 
Van schande gesproken! 
 
Collega’s, ondertussen blijft De Lijn inzetten in onze stad, provincie, met tramstellen die 
thuishoren in Europese musea. Oude PCC-trams van de jaren ’50 worden wereldwijd als 
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schroot verkocht, of in het beste geval rijden ze rond in de Portugese hoofdstad Lissabon, 
maar dan als toeristische attractie. Ik kan dat beamen. 
 
Collega’s, niet alleen de stad, ook de Kempen worden niet gespaard. Bussen die niet aan de 
voorwaarden voldoen door de komst van de lage emissiezone worden naar de Kempen 
gemuteerd. De vergroening van de Antwerpse binnenstad wordt zo betaald met de 
gezondheid van de Kempenaar. Maar vooral de toenemende agressie en de smerigheden op 
perrons, metrostations en voertuigen baart de reiziger zorgen. Het aantal incidenten op 
trams en bussen is in heel het land de eerste 3 trimesters van 2016 met 1/5e gestegen 
tegenover het jaar ervoor. Opvallend is dat de stijging vooral een gevolg is van de 
spectaculaire toename in, jawel, de provincie Antwerpen: een stijging van maar liefst 44%. 
Gazet van Antwerpen maakt begin maart nog bekend dat meer dan de helft, namelijk 53% 
van de bussen en trams, in onze provincie niet op tijd rijden. Laat het duidelijk zijn: de 
Antwerpenaar moet het openbaar vervoer in deze vorm niet. 
Volgens een peiling van VAB, tussen hun leden, is 80% niet van plan de auto thuis te laten 
ten voordele van het openbaar vervoer. Dit zegt genoeg over de toestand van het openbaar 
vervoer in onze stad, provincie. 
 
Er is dus nood aan een inhaalbeweging. Alleen zo kan De Lijn een moderne en efficiënte 
dienstverlening leveren aan de Antwerpenaar. Ondertussen maakt dat, met het steeds 
duurder wordende vervoersbewijs, dat de Antwerpenaar zich terecht afzet van het 
openbaar vervoer. 
 
De eigenlijke motie, die gericht is aan de openbare vervoersmaatschappij De Lijn, en 
bevoegd minister van Mobiliteit Ben Weyts, luidt als volgt: 
De provincieraad van Antwerpen vraagt aan de openbare vervoersmaatschappij De Lijn om 
maximaal in te zetten op een betrouwbare dienstverlening van het tram- en busverkeer. 
De provincieraad van Antwerpen vraagt aan bevoegd minister van Mobiliteit Ben Weyts om 
maximaal te investeren in een veilig en efficiënt vervoersaanbod. 
 
Dank u. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega’s, voorzitter, mevrouw de gouverneur, 
 
Mijnheer Claessen, we zijn niet tegelijkertijd in Lissabon geweest, veronderstel ik, maar 
het was er wel aangenaam. Die trammetjes zien rijden heeft natuurlijk enige charme. Ik 
had ook de indruk toen ik in Lissabon was dat de bewoners van Lissabon hun auto hadden 
thuisgelaten. Er was ook enorm veel verkeer, maar dat terzijde. 
 
Mijnheer Claessen, het Vlaams openbaar vervoerbeleid, u gaat het misschien niet geloven, 
en we kunnen er ons veel vragen bij stellen, is in volle evolutie. Eind 2015 nam de Vlaams 
regering afstand van het principe “basismobiliteit”. De Vlaamse regering keurde toen de 
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krijtlijnen van de ingrijpende hervorming naar basisbereikbaarheid, zoals uitgewerkt in een 
conceptnota basisbereikbaarheid, goed.  
Met deze hervorming wordt het vraaggestuurd karakter van het vervoersaanbod en het 
effectief kunnen bereiken van maatschappelijk belangrijke functies als belangrijkste 
uitgangspunten naar voren geschoven. Het vervoersnet krijgt een gelaagde structuur met 
een trein, een kernnet, een aanvullend net en vervoer op maat. Het uitwerken van dit 
nieuwe vervoersaanbod gebeurt in nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de 
betrokken steden en gemeenten. Deze Vlaamse steden en gemeenten zijn momenteel 
ingedeeld in 13 vervoersregio’s. De vervoersregio wordt aangestuurd door de 
vervoersregioraad waarin de gemeenten, de Vlaamse overheid, de NMBS, en Infrabel 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Om de effecten van de invoering van de basisbereikbaarheid goed te kunnen inschatten 
startte de Vlaamse overheid met verschillende proefprojecten. Die werden in 
3 vervoersregio’s ondergebracht, waaronder de vervoersregio Mechelen. Volgens de 
vooropgestelde timing zullen de proefprojecten in het najaar van 2017 worden geëvalueerd 
zodat in 2018 een nieuw regelgevend kader kan worden opgemaakt. De provincie Antwerpen 
maakt deel uit van deze Mechelse vervoersregioraad. 
Intussen, mijnheer Claessen, selecteerde de Vlaamse overheid de Antwerpse vervoersregio 
als 4de proefproject, waardoor 50 van de 70 gemeenten in onze provincie in een 
proefproject betrokken zijn. Het is dus aangewezen, denken wij, om de resultaten van 
deze proefprojecten af te wachten. 
 
Vandaag rijden er in de stad Antwerpen inderdaad nog trams die werden gebouwd in de 
jaren ’60. Ook hier is De Lijn volop aan het werken. Tegen eind 2017 zullen al deze oude 
trams vervangen worden door gloednieuwe, 30 meter lange Albatrostrams. Aangezien de 
oude modellen slechts 15 meter lang zijn verdubbelt De Lijn zo op die manier de capaciteit. 
De loutere vervanging van deze trams zorgt voor een stijging van 3.400 tramplaatsen per 
uur. 
 
Over het gevolg van de lage-emissiezone is al heel veel te doen geweest. Ik kan er alleen 
maar over zeggen dat de bussen die nu naar de Kempen zijn gegaan daar enkel als 
vervangbussen worden ingezet. Die hebben ook een roetfilter gekregen. Dus het verhaal 
dat u naar voor brengt dat de lage-emissiezone en het verhaal van Antwerpen, of de 
vergroening, nu betaald wordt door de Kempen klopt niet volledig. Die bussen worden 
ingezet als reserve en hebben ook allemaal een roetfilter gekregen. We moeten toch alles 
in zijn juiste context trachten te plaatsen. 
 
Gezien wat ik daarjuist heb gezegd, mijnheer Claessen, dat heel dat vervoersaanbod, alles 
wat met openbaar vervoer te maken heeft, nu in volle evolutie is, denk ik dat het geen 
noodzaak is om hier nu een motie te gaan stemmen. Deze motie die zou belanden bij de 
bevoegde minister op een moment, bij de openbare vervoermaatschappij De Lijn, terwijl 
men aan het werken is aan hetgeen u vraagt. Ik zie dus niet goed in welk sterk signaal wij 
nu kunnen geven. 
Wat we wel gaan doen, mijnheer Claessen, is afwachten wat de evaluatie zal zijn in 2017. 
Dan kunnen we hier misschien, binnen deze provincieraad, nogmaals het debat over voeren. 
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Maar ik denk dat het weinig zin om hier een motie naar voor te brengen, terwijl de 
evaluatie van het ganse vervoersaanbod in de provincie nog volledig in evolutie is. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 
De heer CLAESSEN.- U zegt dat het openbaar vervoer in volle evolutie is. Dat is een 
neerwaartse evolutie. Misschien heeft De Lijn nood aan een revolutie. 
Wat betreft de vervanging van die oude PCC-trams: mijnheer Lemmens, dat horen wij 
10 jaar. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de motie voor ter stemming. 
Wie voor deze motie is, stemt ja. 
Wie tegen deze motie is, stemt nee. 
De stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
43 leden hebben nee gestemd; 
13 leden hebben zich onthouden; 
 6 leden hebben ja gestemd; 
 
Niet goedgekeurd met 43 stemmen nee, bij 13 onthoudingen en 6 stemmen ja. 
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14. Interpellaties 
 

Nr. 14/1 van de agenda 
 

Interpellatie in verband met klaarheid gevraagd over tickets 
Tomorrowland voor provinciebestuur (voorwaarden en aantallen), 

ingediend door Nicole Naert (PVDA+). 
Interpellatie 

 
Op 3 mei ontvingen de provincieraadsleden een mail van gedeputeerde Bruno 
Peeters met een uitnodiging voor een begeleid werkbezoek aan het festival 
Tomorrowland op zaterdag 22 of 29 juli. De mogelijkheid werd geboden om 
aansluitend, samen met partner, het festivalgebeuren van die dag bij te wonen. 
 
Zowel de PVDA-fractie als leden van andere partijen, die ons hierover aanspraken, 
interpreteerden dit als een nieuwe regeling waarbij nog slechts tickets voor het 
festival zouden toegekend worden na voorafgaande deelname aan het werkbezoek. 
In een perscommuniqué heeft onze partij bijgevolg haar tevredenheid uitgedrukt. 
Dit was een stap in de richting van de door ons gevraagde sanering en 
transparantie. 
 
Tot onze verrassing is er daarna vanuit het kabinet van de gedeputeerde 
tegenstrijdige communicatie gevolgd. Tegenover Het Laatste Nieuws werd, onder 
de titel ‘Toch werken voor ze gratis mogen feesten’, onze interpretatie bevestigd: 
‘Op 22 en 29 juli, wordt een werkbezoek georganiseerd voor de Antwerpse 
provincieraadsleden waarbij ze in het kader van hun job onder andere het 
controlecentrum, het ecocentrum en het mediadorp bezoeken. Daarvoor en daarna 
hebben ze gratis toegang tot het festival.’ Dat is dus voor ons OK – of men nu ook 
al vóór het werkbezoek op het festival aanwezig is, en niet alleen daarna, is voor 
ons echt geen punt. 
In Gazet van Antwerpen verscheen evenwel een compleet verschillende versie. 
Onder de titel ‘Toch nog gratis tickets voor Tomorrowland‘ liet hetzelfde kabinet 
daar weten dat ‘het werkbezoek niet verplicht is en geen voorwaarde vormt om 
alsnog gratis tickets te bekomen’. Wat is het nu eigenlijk? 
 
Om klaarheid te scheppen en voorgoed de hele toestand te saneren rond het 
pakket gratis tickets, ter waarde van maar liefst 42.000 euro, leggen we u bijgevolg 
vijf vragen voor: 
 

1) Is het bekomen van gratis toegang tot het festival voor de 
provincieraadsleden vanaf nu formeel gekoppeld aan de voorwaarde van 
deelname aan het werkbezoek in het kader van hun toezichtsfunctie? 

 
2) Gaat de deputatie, tevens directiecomité van APB De Schorre, nu ook in een 

beweging komaf maken met het grote pakket gratis tickets waarover ze 
beschikt bovenop die voor de provincieraadsleden en die ze tot nu toe, 
zonder controle en verantwoording, kon gebruiken voor eigen netwerking? 
In onze ogen is dat een noodzaak willen we de zaak helemaal gezond maken 
zodat er definitief een streep onder getrokken kan worden. 
Op die wijze evolueren we immers van 450 gratis tickets voor politieke 
mandatarissen, zonder verantwoording en controle, naar een honderdtal 
waarvoor eerst een zinvolle prestatie moet geleverd worden. De publieke 
opinie zal dit wél waarderen. 
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Kan u ons aansluitend bij, en voorafgaand aan, dit tweede punt, het 
antwoord geven op deze vraag drie. 
 

3) Hoeveel gratis tickets van het totale pakket voor het provinciebestuur 
kwamen bij wie terecht in de voorbije festivaljaren 2013, 2014, 2015 en 
2016? Concreet: hoe werden ze verdeeld over provincieraadsleden en 
deputatie? 
In de hele commotie over deze gratis tickets is immers bijna uitsluitend 
gesproken over de provincieraadsleden. Dat het overgrote deel evenwel ter 
beschikking staat van de deputatie is, ten onrechte, onder de radar 
gebleven. 
Omdat uw bestuur tot nu toe weigerde klaarheid te scheppen over aantallen 
en verdeling van de gratis tickets zijn wij hiervoor, tot nu toe, aangewezen 
op schattingen. En wel op basis van het enige concrete cijfer dat bekend is 
met betrekking tot de omvang van het pakket gratis tickets. Daarover 
vinden we in de gebruiksovereenkomst van 2013 tussen De Schorre en 
ID&T-Tomorrowland dat dit pakket in geval van een enkelfestival een 
waarde heeft van 32.000 euro en van 42.000 euro bij een dubbelfestival. 
Voortgaande op de prijs van 92 euro voor een standaard dagticket in het 
jaar 2014 (82,5 euro + 9,5 euro voor de treasure-armband) mogen we dus 
aannemen dat het provinciebestuur bij dit dubbelfestival ongeveer 
454 gratis tickets heeft ontvangen (42.000: 92). Aangezien volgens het 
kabinet van gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) ‘minder dan de helft van de 
72 provincieraadsleden hun twee gratis tickets opvroegen’ – aldus de 
kranten van 24 maart - schoten er dus nog meer dan 350 gratis tickets over 
die de gedeputeerden naar believen konden uitdelen voor hun ‘netwerking’. 
In plaats van de verkozenen en het publiek te laten gissen, vragen we u om 
de exacte cijfers te geven, in het kader van een transparant en 
democratisch bestuur. 
Dit moet perfect mogelijk zijn vermits het pakket gratis tickets van 
32.000 of 42.000 EUR deel uitmaakte van de huurprijs die ID&T-
Tomorrowland diende te betalen en dus met documenten gestaafd moest 
worden. Wij verwachten dat u ons alvast de gegevens van 2014 bekend 
maakt. Toen ging het immers om een dubbelfestival, wat vanaf nu ieder jaar 
het geval zal zijn indien de recente beslissing overeind blijft. 
 

Tot slot hebben we volgende bijkomende vragen. 
 

4) (Een reeks vragen waarvan wij hopen dat ze overbodig zijn). Indien er toch 
niet zou ingegaan worden op onze tweede vraag, om ook het belangrijke 
extra pakket gratis tickets ten behoeve van de netwerking van de 
gedeputeerden af te schaffen, om hoeveel tickets zal het dan dit en 
volgende jaren gaan? Welke grens legt het bestuur zich daar dan bij op? 
Mag ID&T die aanrekenen aan het provinciebestuur en aan welk bedrag (per 
ticket en in totaal)? Gaat de deputatie in voorkomend geval criteria voor 
verdeling bekend maken evenals het aantal en type van ontvangers die, 
conform een bepaald criterium, een ticket kregen? 
Zoals wij in een eerdere interpellatie aangaven sluiten wij niet per se uit dat 
beperkt pakket tickets op die wijze bijvoorbeeld, in volle transparantie en 
met verantwoording, verdeeld of verloot worden onder personeelsleden, op 
de eerste plaats diegenen met bijzondere verdiensten voor het betrokken 
domein of evenement. 
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5) Tenslotte. Indien bevestigd wordt – wat wij hopen – dat voortaan deelname 
aan het werkbezoek verplicht is om, als provincieraadslid, gratis toegang te 
krijgen tot het festival, gaat deze formule elk jaar voor alle raadsleden 
herhaald worden? Volgens onze fractie is dit niet nodig. De volgende jaren 
kan het voorbehouden worden voor die leden van de raad van bestuur die, 
omwille van vakantie of andere redenen, nog niet eerder konden 
deelnemen. Een algemene heruitgave voor ieder lid lijkt ons slechts nuttig 
bij hernieuwing van de raad en/of belangrijke nieuwe wijzigingen of 
investeringen in verband met evenement. 

 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Mevrouw de gouverneur, mijnheer de voorzitter, beste collega’s, 
 
Op 3 mei ontvingen wij als provincieraadsleden een mail van gedeputeerde Peeters met een 
uitnodiging voor een begeleid werkbezoek aan het festival Tomorrowland op zaterdag 22 of 
29 juli. De mogelijkheid werd geboden om aansluitend, samen met partner, het 
festivalgebeuren van die dag bij te wonen. 
Zowel de PVDA-fractie, alsook andere leden van andere partijen die ons hierover 
aanspraken interpreteerden dit als een nieuwe regeling, waarbij nog slechts tickets voor 
het festival zouden toegekend worden na voorafgaande deelname aan het werkbezoek. In 
een perscommuniqué heeft onze partij dan bijgevolg haar tevredenheid daarover 
uitgedrukt. Dit was volgens ons een stap in de goede richting van de door ons gevraagde 
sanering en transparantie. 
Maar tot onze verrassing is er daarna vanuit het kabinet van de gedeputeerde 
tegenstrijdige communicatie gevolgd. Tegenover het Laatste Nieuws werd, onder de titel 
“Toch werken voor ze gratis mogen feesten” onze interpretatie bevestigd. Ik citeer het 
Laatste Nieuws: “Op 22  en 29 juli wordt een werkbezoek georganiseerd voor de 
Antwerpse provincieraadsleden, waarbij ze in het kader van hun job onder andere het 
controlecentrum, het ecocentrum, en het mediadorp bezoeken. Daarvoor en daarna hebben 
ze gratis toegang tot het festival.” Dat is dus voor ons OK, want of men nu al voor of na 
het werkbezoek aanwezig is, daar maken wij echt geen punt van. 
Maar in de Gazet van Antwerpen verscheen evenwel een compleet verschillende versie. 
Onder de titel “Toch nog gratis tickets voor Tomorrowland” liet hetzelfde kabinet daar 
weten dat het werkbezoek niet verplicht is, en geen voorwaarde vormt om alsnog gratis 
tickets te bekomen. 
Nu vragen wij ons af hoe dat het eigenlijk in elkaar zit. 
 
Om klaarheid te scheppen, en voorgoed de hele toestand te saneren rond het pakket gratis 
tickets ter waarde, volgens onze schattingen, van liefst 42.000 EUR leggen wij u bijgevolg 
5 vragen voor. 
1. Is het bekomen van gratis toegang tot het festival voor de provincieraadsleden vanaf nu 
formeel gekoppeld aan de voorwaarden van deelname aan het werkbezoek in het kader van 
hun toezichtfunctie? 
2 Gaat de deputatie tevens directiecomité van APB De Schorre nu ook in één beweging 
komaf maken met het grote pakket gratis tickets waarover ze beschikt, bovenop die voor 
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de provincieraadsleden die ze tot nu hadden, en die zonder controle en verantwoording kon 
gebruiken voor eigen netwerking? 
In onze ogen is dat een noodzaak willen we de zaak helemaal gezond maken, zodat er 
definitief een streep onder getrokken kan worden. Op die wijze evolueren wij immers van 
450 gratis tickets voor politieke mandatarissen, zonder verantwoording en controle, naar 
een honderdtal waarvoor eerst een zinvolle prestatie moet geleverd worden. De publieke 
opinie zal dit wel appreciëren. 
Kan u ons aansluitend bij, en voorafgaand aan het tweede punt het antwoord geven op vraag 
3? 
3. Hoeveel gratis tickets van het totaalpakket voor het provinciebestuur kwamen bij wie 
terecht in de voorbije festivaljaren 2013, 2014, 2015 en 2016? Concreet: hoe werden ze 
verdeeld over provincieraadsleden en deputatie? Wij willen geen namen, maar de grootte 
van de verdeling. 
In de hele commotie over deze gratis tickets is immers bijna uitsluitend gesproken over 
provincieraadsleden. Dat het overgrote deel evenwel ter beschikking staat van de 
deputatie is ten onrechte onder de radar gebleven. Omdat het bestuur tot nu toe weigerde 
klaarheid te schappen over aantallen en verdeling van de gratis tickets zijn wij hiervoor tot 
nu toe aangewezen op schattingen. Wij gaan onze berekening naar voor brengen, en wel op 
basis van het enige concrete cijfer dat bekend is met betrekking tot de omvang van het 
pakket gratis tickets. Daarvoor vinden we in de gebruiksovereenkomst van 2013 tussen De 
Schorre en ID&T dat dit pakket in geval van een enkel festival een waarde heeft van 
32.000 EUR, en van 42.000 EUR bij een dubbel festival. Voortgaand op de prijs van 92 EUR 
voor een standaard dagticket in het jaar 2014 (82,50 EUR entree en 9,50 EUR voor een 
armband) mogen we dus aannemen dat het provinciebestuur bij dit dubbel festival 
ongeveer 454 gratis tickets heeft ontvangen. Aangezien volgens het kabinet van de 
gedeputeerde Peeters minder dan de helft van de 72 provincieraadsleden hun 2 gratis 
tickets opvroegen (aldus de krant van 24 maart) schoten meer dan 350 gratis tickets over 
die de gedeputeerden naar believen konden uitdelen voor hun netwerking.  
In plaats van de verkozenen en het publiek te laten gissen vragen wij u om de exacte 
cijfers te geven in het kader van een transparant en democratisch bestuur. Dit moet 
perfect mogelijk zijn vermits het pakket gratis tickets van 42.000 EUR deel uitmaakte van 
de huurprijs die ID&T Tomorrowland diende te betalen, en dus met documenten gestaafd 
moest worden. 
Wij vragen dat u ons alvast de gegevens van 2014 bekendmaakt. Toen ging het immers ook 
over een dubbel festival. Vermits dat het nu ieder jaar zo zal zijn, zijn dat de beste 
cijfers om te vergelijken. 
Tot slot hebben we 2 bijkomende vragen indien het systeem van de tickets blijft bestaan, 
en indien de tickets verbonden zijn aan een werkbezoek. 
4. We hopen dat deze vraag overbodig is. Indien er toch niet zou ingegaan worden op onze 
tweede vraag om ook het belangrijke extra pakket gratis tickets ten behoeve van de 
netwerking van de gedeputeerden af te schaffen, om hoeveel tickets zal het dan dit en 
volgende jaren gaan? 
Welke grens legt het bestuur zich daarbij dan op? Mag ID&T die aanrekenen aan het 
provinciebestuur, en aan welk bedrag per ticket, en in totaal? Gaat de deputatie in 
voorkomend geval criteria voor verdeling bekendmaken, evenals het aantal en type van 
ontvangers die conform een bepaald criterium een ticket kregen? 
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Zoals wij in een eerdere interpellatie aangaven sluiten wij niet per se uit dat dit beperkt 
pakket tickets op die wijze bijvoorbeeld, in volle transparantie en met verantwoording 
verdeeld of verloot worden onder personeelsleden, op de eerste plaats diegenen met 
bijzondere verdiensten voor het betrokken domein of evenement. 
5. Tot slot, indien bevestigd wordt, wat wij hopen, dat voortaan deelname aan het 
werkbezoek verplicht is om als provincieraadslid gratis toegang te krijgen tot het festival, 
gaat deze formule elk jaar voor alle raadsleden herhaald worden? Volgens onze fractie is 
dit niet nodig. De volgende jaren kan het voorbehouden worden voor de leden van de raad 
van bestuur die omwille van vakantie of andere redenen nog niet eerder konden deelnemen. 
Een algemene heruitgave voor ieder lid lijkt ons slechts nuttig bij hernieuwing van de raad 
en/of belangrijke nieuwe wijzigingen of investeringen in verband met het evenement. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Bollen heeft het woord. 
 
De heer BOLLEN.- Mevrouw Naert, ik heb die mail zo niet gelezen. Ik heb dat anders 
gelezen. 
Ik vraag mij af waarom een gedeputeerde nog moet antwoorden, want alles heeft al in de 
krant gestaan op 16 mei. Dat is toch wel heel eigenaardig. Soms maken wij ons als 
raadsleden kwaad dat de deputatie al iets meldt voor het op de provincieraad geweest is. 
Uw interpellatie heeft volledig in de krant gestaan. Ik vind dat ook onsportief ten opzichte 
van de raadsleden. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 
De heer GEUDENS.- Collega’s, ik steek niet onder stoelen of banken dat ik dit een 
bijzonder demagogische aanpak vind van de feiten. Mevrouw Naert, de ergernis groeit hier 
langs deze kant voor het wantrouwen dat u koestert niet alleen naar de leden van de 
deputatie en de meerderheid, maar gewoon naar de politiek an sich. Denkt u nu echt dat 
een provincieraadslid, omdat die eens een keer gratis naar een optreden mag gaan, 
bijvoorbeeld in het Sportpaleis, dat die naar een tentoonstelling gratis zou mogen gaan in 
een museum, of dat wij gratis naar een recreatiepark dat ons toebehoort een keer mogen 
gaan, zich daar op een verkeerde manier zouden opstellen naar de besluitvorming toe? Ik 
vind dat u een bijzonder laag idee hebt van de taak van politici. 
 
Nee, het is omgekeerd. Het is onze verdomde plicht, en ik zondig ook dikwijls tegen die 
plicht, om aanwezig te zijn bij manifestaties. Ik bedoel hier nu niet mee aan alle 
manifestaties binnen het Sportpaleis, maar zo één keer per jaar zou je toch eens mogen 
gaan zien of die instelling, waar wij heel veel mee te maken hebben, het goed doet. Ik weet 
dan niet of een voorafgaand aangekondigd bezoek u een scherper beeld zal geven, want dan 
pas word je gemanipuleerd.  
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Ik begrijp uw redenering absoluut niet naar Arenberg toe, musea, Sportpaleis, de 
fietsostrades, recreatieparken, scholen. Er zijn soms opendeurdagen voor scholen, en 
sorry daar wordt dan soms een drankje of een hapje aangeboden. Laten wij ons daardoor 
beïnvloeden? Als u dat denkt hebt u het bijzonder laag op met onze politici. 
Ik ben 2 keer naar Tomorrowland geweest. De eerste keer was dat echt met heel veel 
tegengoesting. Ik zal u dat eerlijk bekennen. Ik dacht: wie is daar nu enthousiast over? 
Hoe kan dat nu? Wie wil daar nu naartoe gaan, zeker van mijn leeftijd? Ik heb dat aan mijn 
vrouw verteld, en zij zei me: “Je bent zot zeker! Daar gaan wij niet naartoe. Helemaal naar 
daar rijden.” Ik heb haar toen beloofd dat als we het niet goed vonden, we binnen de 
10 minuten terug buiten stonden, want we hadden niet moeten betalen. We zijn er nu wel 
wat langer gebleven. Ik heb daar een veel scherper oordeel - natuurlijk ik ken nu ook niet 
alle kleine en grotere kantjes van Tomorrowland - kunnen vormen over deze organisatie, in 
de positieve zin. Dat moet ik er ook bijzeggen, alhoewel ik absoluut geen liefhebber ben 
van dit muziekgenre. Ik vond het goed, en ik was blij dat ik voor een keer eens mijn 
opdracht als provincieraadslid ter plekke ben gaan uitvoeren. Gratis tickets, ja, maar wij 
krijgen daar geen zitpenning voor. Of is dat hetgene wat u ook nog denkt? Als je naar de 
Arenberg gaat een hele avond spenderen, spaar je misschien een beetje geld uit, maar je 
krijgt er geen zitpenning voor. Ik wil dat even heel duidelijk zeggen ten aanzien van 
iedereen. 
 
Ik hoop van harte, als de deputatie nu een antwoord geeft, dat dit niet ingegeven is door 
de schrik van demagogie, maar dat wij de rug durven rechten en zeggen: wij hebben de 
verdomde plicht om te controleren. En is het ons misschien ook gegund om, als wij een hele 
tijd werken voor een bepaald dossier, daar eens een keer ook de aangename kanten van 
mee te nemen? Moeten we ons per se stierlijk vervelen, en moet het een penitentie zijn? 
Want dan denk ik dat u een andere culturele achtergrond hebt dan ik vermoedde. 
Ik hoop dat de deputatie rechtdoor geeft naar deze demagogische aanpak. 
 
Dank u wel. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES.- Misschien een korte aanvulling. Wanneer onder het mom van 
bezorgdheid en transparantie het eigenlijk gaat over puur demagogisch populisme dan word 
ik daar wel boos om. Maar het is natuurlijk zo, boos worden op mevrouw Naert is niet 
evident. Dat lukt meestal niet. Vorige raadszitting was ik nochtans boos. U hebt toen 
gezegd: “Ik ken hier de meeste raadsleden, en van de meeste raadsleden weet ik dat ze 
niet omkoopbaar zijn.” Ik heb u na de raadszitting gevraagd: “Wie kent u dan wel die wel 
omkoopbaar is?” Want als je het ene zegt, heb je impliciet het andere gezegd. Ik heb 
gezegd: “Noem mij die namen, en bewijs me dat die omkoopbaar zijn.” Maar dat is nog een 
beetje vanuit uw bezorgdheid. 
Maar eigenlijk heb je het antwoord gegeven op alle commotie die zelf maakt. Dat contract 
met Tomorrowland is gestemd door die meeste mensen die niet omkoopbaar zijn, zoals u 
zelf hebt gezegd. Dat is dus technisch niet anders mogelijk geweest. 
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VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 
De heer HELSEN.- Voorzitter, mevrouwde gouverneur, collega’s, 
 
Het is hier geen rondje provincie, maar een rondje Tomorrowland vandaag. Ik wil daar heel 
kort op inpikken. Ik denk dat de overeenkomst die gesloten is een goede overeenkomst is. 
Ik denk dat de organisatie van Tomorrowland een voorbeeld is van organisatie, ook op het 
vlak van veiligheid. Ik ben blij dat we daar achter de schermen ook een kijkje kunnen gaan 
nemen, want ik denk dat het een topevenement is waar de provincie trots mag op zijn. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Peeters heeft het woord. 
 
De heer PEETERS, gedeputeerde.- Collega’s, ik had nogal een uitgebreid antwoord voorzien 
van meer dan 2 bladzijden. Ik ga proberen het wat in te korten omdat er hier al heel wat 
dingen gezegd zijn. Als ik in herhaling val, gelieve mij daarvoor te excuseren. 
 
Ik zou willen beginnen met te zeggen dat we opnieuw als deputatie moeten reageren op een 
interpellatie naar aanleiding van wat in mijn ogen toch, ik ken mezelf, ik let daar heel goed 
op, een taalkundig duidelijke mail is die verstuurd werd naar alle leden van de raad van 
bestuur van De Schorre. Daarin werd gezegd dat jullie konden intekenen op een geleid 
bezoek aan Tomorrowland te kiezen uit 2 zaterdagen, niet meer of niet minder. Daar stond 
niets anders in. 
Opnieuw werd die mail door mijnheer Merckx, en ik neem u dat niet kwalijk mevrouw 
Naert, maar mijnheer Merckx is hier niet, dat is een beetje vervelend misschien, 
doorgestuurd naar de pers met weer een eigen interpretatie en een heleboel commentaar. 
Dat is hier ook al gezegd. We denken er sterk aan, als deputatie, om in het vervolg als ik 
nog eens een mail stuur, waarin ik heel goed let op wat ik zeg, om daar dan een aantal 
bijlagen toe te voegen om de context te schetsen van alle mogelijke verkeerde 
interpretaties om insinuaties voor te zijn, of interpretaties waarvan uw fractie hoopt dat 
de journalisten ze maken. 
U spreekt dan over tegenstrijdige communicatie vanuit mijn kabinet. Ik vraag mij dan af: 
tegenstrijdig waarmee? Allicht tegenstrijdig dan met de persoonlijke interpretatie van 
mijnheer Merckx, die steeds getuigde van, zoals hier al gezegd is, diepgewortelde 
wantrouwigheid tegenover alles wat wij als deputatie doen. Wij zijn hier ingegaan op de 
suggestie die hier de vorige keer gemaakt is door een aantal leden van deze raad om een 
werkbezoek te organiseren. En nu is het weer niet goed. Nergens hebben wij in de mail 
beweerd dat er voor de rest niets meer mogelijk zou zijn. Ik denk dat alle raadsleden voor 
zichzelf kunnen uitmaken wat voor hen persoonlijk kan of niet kan. Wij willen hier niet de 
moraalridder spelen. Dat u wil bepalen, of dat mijnheer Merckx wil bepalen voor alle 
andere raadsleden wat ze moeten doen of laten daar doen wij niet aan mee. 
 
Vraag 1: is het antwoord duidelijk? Nee, wij zitten hier niet in de kleuterklas. Elk raadslid 
beslist dat voor zichtzelf. Zoals gezegd heb ik voldoende vertrouwen in de integriteit van 
onze raadsleden. 
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Vraag 2: alle vrijkaarten zijn uit het contract gehaald, juist om te vermijden dat weeral de 
perceptie wordt gecreëerd dat wij beschikken over een groot pakket kaarten die wij 
zomaar willekeurig gaan uitdelen. Het is wel zo dat APB De Schorre nog altijd mensen kan 
uitnodigen in het kader van netwerking of andere relevante redenen. Als eigenaar en 
exploitant van het domein is dat niet meer dan normaal, denken wij, en iets dat wij voor al 
onze evenementen in onze domeinen doen. Dat is zelfs iets dat overal gebeurd bij publieke 
evenementen, of private evenementen, maar het gaat hier om Tomorrowland. Omwille van 
jullie obsessie, moet ik dat dan noemen, maken jullie daar misbruik van om de eigen agenda 
van uw partij door te drukken. 
Wij hebben bewust hier geen bedrag op gekleefd, omdat dat dan weer kan ge- of misbruikt 
worden en gemanipuleerd worden om de perceptie te creëren dat het hier gaat om een 
vorm van omkoperij en corruptie. Ik moet het er toch bijzeggen, want ik zit daar nu al vele 
jaren mee. 
Ik neem, en vooral uw collega, dat toch heel kwalijk dat wij - en ik neem dat ook persoonlijk 
- publiekelijk in de media beschuldigd worden van dergelijke zaken. Ik vind dit heel erg, en 
betreur dat ten zeerste. 
 
Een grootschalig evenement als Tomorrowland kan maar plaatsvinden dankzij een goede 
samenwerking tussen alle betrokkenen, de private ondernemers, de aannemers, de 
overheidsdiensten allerhande, lokale politici, vrijwilligers, enz. Zowel in de voorbereidingen 
ervan, als op het festival zelf, worden deze partners - ik moet bijna zeggen: partners in 
crime - soms uitgenodigd op een evenement. Ja, soms uit dankbaarheid, of uit 
erkentelijkheid. Ik hoop dat dit mag. Ik vind dat geen abnormale menselijke eigenschappen 
om te vergelijken tussen organisaties, om het resultaat van hun werk te zien, om bepaalde 
zaken te evalueren, en noem maar op. 
Nogmaals, dit is niet eigen aan Tomorrowland. Dit gebeurt overal: bij sportmanifestaties, 
culturele evenementen, en dergelijke. Het is dus niet zo, zoals uw fractie in de media doet 
uitschijnen aan de publieke opinie, dat wij, de 6 samenzwerende gedeputeerden, willekeurig 
felbegeerde tickets gaan uitdelen aan wat vriendjes, familieleden en toevallige kennissen. 
Het is een middel voor APB De Schorre om haar positie als locatie voor topevenementen, 
maar ook als congrescentrum te kunnen verbeteren. Hierdoor zijn er meer private 
middelen dan ooit tevoren geïnvesteerd in het domein. Als u toch graag cijfers hebt: 
1,6 miljoen EUR in 2013, 7,3 miljoen EUR in 2014, 1,8 miljoen EUR in 2015, 1 miljoen EUR in 
2016, en 2,6 miljoen EUR dit jaar. En er zullen nog vele jaren volgen van investeringen. Het 
is al vaak gezegd, en ik herhaal het nog maar eens, de mensen plukken hier heel het jaar 
door de vruchten van.  
 
Uw factie blijft zich met hand en tand verzetten tegen een evenement als Tomorrowland, 
gewoon omdat dit door private ondernemers georganiseerd wordt, die volgens u allemaal zo 
snel mogelijk hun zakken willen vullen ten koste van de samenleving. Wij zien dit festival 
als een schepper van welvaart in de vorm van directe en indirecte werkgelegenheid voor 
honderden mensen. Als ik u zeg dat er bijvoorbeeld in 2016 45.000 overnachtingen zijn 
gerealiseerd door mensen die naar Tomorrowland komen, denk ik dat die economische 
waarde alleen daardoor al heel duidelijk is. Wij zien dat ook als een schepper van welzijn 
voor tienduizenden jongeren die van over heel de wereld de tijd van hun leven daar beleven. 
Een organisatie die heel de wereld ons benijdt, met ondernemers die ten allen tijde bereid 
zijn in overleg te gaan met alle betrokkenen en met heel de omgeving. Die ook 
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daadwerkelijk milderende en compenserende maatregelen nemen, die hun inkomsten blijven 
investeren in ons domein De Schorre, en daardoor duurzaam werken aan de reconversie van 
de Rupelstreek. Daarom is voor deze deputatie Tomorrowland een zaak van algemeen 
belang. Dat is nu juist wat lokale en bovenlokale besturen moeten doen. Het algemeen 
belang vooropstellen. 
 
Applaus 
 
Vraag 3: Cijfers van de vorige jaren kan ik echt niet geven. Ik houd daar echt geen 
boekhouding van. Ook onze diensten houden daar geen gedetailleerde boekhouding van, 
maar de verhouding zijn ongeveer hetzelfde. In 2016 zijn 106 kaarten gegeven aan 
provincieraadsleden, en uitnodigingen rechtstreeks vanuit de deputatie. 170 kaarten zijn 
door de directie van APB De Schorre gegeven, dat was nog in het pakket dat wij gratis 
kregen. De rest was voor het personeel, en daar ga ik echt geen cijfer op plakken. Wat 
personeel betreft heb ik die wel, maar ik ga u die niet geven want daar wordt daar weer 
van alles rond geschreven, en ik wil niet dat binnen onze provincie bepaalde zaken rond 
gebeuren. Dat gaat uiteraard voornamelijk over personeel van De Schorre zelf. 
 
Vraag 4: U hebt het contract gelezen, en ook al in de pers gebracht vooraleer dat zelfs 
hier in de raad ter sprake gekomen is. Er staat nergens nog iets over een extra pakket 
gratis tickets. Wat wil dat zeggen? Voor raadsleden en personeelsleden zullen wij die 
kaarten moeten betalen, en zullen de aantallen dit jaar in de lijn liggen van vorig jaar. 
Partners van De Schorre kunnen door het APB uitgenodigd worden in overleg met de 
organisatie van Tomorrowland. 
Er is dus nooit sprake geweest van willekeur door de deputatie. Dat is uw eigen 
desinformatie. De Schorre heeft als modern bedrijf de mogelijkheid om partners uit te 
nodigen op het belangrijkste evenement van het jaar. Ze doen dat ook tijdens 
Schorremorrie, de cyclocross, of eender welk evenement. Ik kan dat alleen maar blijven 
herhalen. Enkel omdat het om Tomorrowland gaat is het opnieuw een probleem. 
 
Vraag 5: Wat gaat dit in de toekomst brengen? Dat zullen we ook overlaten aan de 
raadsleden zelf. Vanaf 2019 zullen er maar half zoveel zijn, dus ik neem aan dat daar het 
aantal kaarten ook zal halveren. 
 
Dat is hetgeen ik er nog wilde over zeggen. 
 
Dank u wel. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Ten eerste wil ik hier zeggen dat onze interpellatie helemaal niet 
persoonlijk bedoeld is. Maar in deze tijden weten we heel goed welke perceptie er over de 
politiek bestaat. Jullie hebben hier in verschillende tussenkomsten gezegd dat wij dat 
aanwakkeren. Nee, dat willen wij niet. Wij willen alleen klaarheid scheppen om dat in te 
dijken en daar een ander beeld van te geven. 

 136 



VERGADERING VAN 24 MEI 2017 

Om te antwoorden aan collega De Haes, u bent de vorige keer effectief kwaad naar mij 
gekomen. Ik weet van iedereen hier dat die niet omkoopbaar is, maar weten de mensen 
dat? 
Hetgeen ik wil zeggen is het volgende, het komt zeer slecht over bij de mensen wanneer 
diegene die iets organiseert een gratis iets geeft aan diegene die moet beslissen of dat hij 
wel krijgt. En daar gaat het over. Dat is de perceptie die we weg willen hebben. Het is 
daarover dat wij klaarheid willen hebben. 
Ik bedank de gedeputeerde voor zijn antwoord. Ik ga dat samen met mijn collega Merckx 
bekijken. Wij zijn effectief niet tegen Tomorrowland. Dat wil ik hier duidelijk en 
publiekelijk zeggen. Dat is een goed festival waar effectief, en mijnheer Lemmens ik ga uw 
woorden gebruiken uit een antwoord op een van onze eerste interpellaties daarrond, veel 
jonge mensen een gans jaar voor sparen om naartoe te kunnen gaan. Hoe komt dat over bij 
zo’n mensen als ze horen dat provincieraadsleden het gratis krijgen? Het is daarover dat 
wij het willen hebben? En het is daarvoor dat wij klaarheid wilden in dit dossier. 
Ik heb begrepen dat de Gazet van Antwerpen gelijk heeft, en dat onze interpretatie fout 
was, dat het Laatste Nieuws ook fout was. 
U zegt dat iedereen daar voor is. Want wat is onze achterliggende idee? Het gaat over een 
som geld van ID&T. Die zou dat geld beter besteden om tegemoet te komen aan de mensen 
die in de buurt wonen, en dat hebben wij altijd naar voor gebracht, en die hoe dan ook 
overlast hebben, om hen eventueel op hotel onder te brengen waar die mensen dan eens 
kunnen uitblazen in plaats van wakker te liggen van de muziek. 
Dat is de essentie waarom wij daar zo op hameren. Wij zijn niet tegen Tomorrowland. Wij 
willen een juiste perceptie over de politiekers. In die zin vinden wij dat geen goed middel 
dat er gratis tickets zijn, maar zijn er wel niet tegen dat wanneer je ervoor werkt daar 
iets tegenover staat. Dat is helemaal iets anders. 
 
 
VOORZITTER.- Ik hoop bij deze dat het bijna de laatste keer is geweest dat we over 
tickets van Tomorrowland hebben moeten spreken. We hebben natuurlijk nog een maand. 
 
Wij zijn dan nu aan het einde van de openbare zitting. 
Ik dank het opgekomen publiek en vraag hen om de zaal even te verlaten zodat wij verder 
kunnen gaan met onze besloten vergadering. 
 
 
De raad gaat in besloten vergadering om 16.04 uur. 
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15. BESLOTEN VERGADERING 
 

Nr. 15/1 van de agenda 
 

Provinciale vertegenwoordiging in de raad van bestuur 
van de stichting van openbaar nut HET TONEELHUIS. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
 
Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 16.05 uur. 
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