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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.32 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 

Mevrouw AVONTROODT Yolande 

Mevrouw BAETEN Els 

Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 

De heer BELLENS Peter 

Mevrouw BOCKX Greet 

De heer BOLLEN Ivo 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer BUNGENEERS Luc 

Mevrouw BWATU NKAYA Annie 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

De heer CORLUY Bert 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

De heer CUYT Rony 

De heer DE COCK Koen 

De heer DE HAES Jan 

Mevrouw DE HERT Vera 

De heer DELEUS Stefaan 

De heer DE VEUSTER Daan 

De heer DILLEN Koen 

De heer EL ABOUSSI Oussama 

De heer FEYAERTS Patrick 

De heer GEUDENS Frank 

De heer GEYSEN Kris 

Mevrouw GIELEN Pascale 

De heer GODDEN Jürgen 

De heer GOOSSENS Kris 

Mevrouw GÜLHAN Saadet 

De heer HELSEN Koen 

De heer HENS Werner 

De heer HUIJBRECHTS Jan 

Mevrouw JACQUES Ilse 

De heer JANSSEN Patrick 
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De heer JANSSENS Eric 

De heer KERREMANS Koen 

De heer LEMMENS Luk 

De heer MARCIPONT Daniël 

De heer MEEUS Michel 

De heer MERCKX Kris 

Mevrouw MICHIELSEN Inge 

De heer MINNEN Herman 

Mevrouw MOREAU Livia 

Mevrouw NAERT Nicole 

De heer PALINCKX Koen 

De heer PEETERS Bruno 

Mevrouw PEETERS Marleen 

De heer SCHOOFS Hans 

De heer SELS Frank 

Mevrouw STEVENS Lili 

De heer THIJS Danny 

De heer UGURLU Sener 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

De heer VAN HOVE Bart 

Mevrouw VAN HOVE Katleen 

Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

Mevrouw VANALME An 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VERLINDEN Linda 

De heer VOLLEBERGH Steven 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

De heer WILLEKENS Tim 

De heer ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd: Mevrouw Iefke HENDRICKX, de heren Rik RÖTTGER en Hans 
SCHOOFS, mevrouw Loes VAN CLEEMPUT. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 
 

De heer HUIJBRECHTS.- Dank u, voorzitter, 
 

In mei liet Vlaams minister van binnenlands bestuur Homans in een persmededeling het 

volgende weten, en ik citeer: “De afgelopen weken is duidelijk geworden dat er een 

discrepantie bestaat tussen de informatie die ik nodig heb om de erkenningscriteria voor 

lokale geloofsgemeenschappen te handhaven, en de informatie die de diverse betrokken 

besturen kunnen aanleveren.” Ze kondigde aan dit proces door een extern bureau te laten 

doorlichten en tot de besluiten de handhaving van de erkenningscriteria is: geen nieuwe 

lokale geloofsgemeenschappen te zullen erkennen.  

Intussen zijn we ruim 4 maanden verder, en omdat het vaak nuttig is een onderscheid te 

maken tussen de woorden en de daden van onze oud-collega had ik graag vernomen of deze 

doorlichting intussen heeft plaatsgevonden, en/of de provincies die nauw bij dit 

erkenningsproces betrokken zijn werden gehoord. Zo ja, welke houding heeft het 

Antwerps provinciebestuur in dit dossier aangenomen? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Huijbrechts, ik kan u het volgende antwoord 

geven. 

De provincie Antwerpen deelt de analyse dat de huidige Vlaamse regelgeving teveel 

onduidelijkheden, lacunes en tegenstrijdigheden bevat om te komen tot een coherent en 

gestroomlijnd handhavingsproces met betrekking tot de naleving van de diverse 

erkenningscriteria. Op 17 mei 2017 heeft er een eerste ambtelijk overleg plaatsgevonden 

op de zetel van de VVP te Brussel tussen de deskundige provinciale ambtenaren en de 

bevoegde ambtenaren van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Het verslag van 

deze vergadering zullen wij u bezorgen. 

Op voormeld overleg deelde de Vlaamse overheid mee dat een extern bureau de volledige 

erkenningsprocedure en de desbetreffende Vlaamse regelgeving grondig zou doorlichten 

met het oog op een latere wijziging van de Vlaamse regelgeving. Intussen hebben wij 

vernomen dat de aanbestedingsprocedure in het kader van de wetgeving 

Overheidsopdrachten afgerond is, en dat de minister het resultaat en de volgende stappen 

zal bekend maken op dinsdag 4 oktober 2017 in de commissie Binnenlands Bestuur van het 

Vlaams Parlement. Dus in deze komt uw vraag juist eventjes te vroeg, maar toch nog op tijd 

om ze te stellen. 

De deputatie gaat ervan uit dat de Vlaamse provincies, zoals in het verleden, via de VVP 

nauw betrokken worden bij de daaropvolgende fase, namelijk het uitwerken van de 

noodzakelijke nieuwe verbeterde Vlaamse regelgeving ter zake. Onze administratie zal in 

elk geval dit dossier blijven opvolgen, en wij ook. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

 
De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 datum 12 september 2017 

 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2017 

 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 
 

 

Bij toepassing van artikel 20 van het provinciedecreet heb ik beslist de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 28 september 2017 om 
14.30 uur. 

 

U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft 

plaats in het Bernarduscentrum, Lombardenvest 23 te 2000 Antwerpen. Als 
bijlage stuur ik u de agenda. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De voorzitter, 

 

 

Kris Geysen 

 

 

 Koningin Elisabethlei 22 

 2018 Antwerpen 

 T 03 240 50 11 

 info@provant.be 

 

mailto:info@provant.be
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 
 

0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9° 

en artikel 43, &2, 11° van het provinciedecreet. Goedkeuring. 

 

0/2 Samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de stad Antwerpen, 

Antwerp World Diamant Centre en de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

 

 

1. Cultuur 

 

1/1 Overdracht historische collectie Agfa-Gevaert aan De Museumstichting 

SON. Goedkeuring. 

 

1/2 Budget 2017: 0739-64900000, ramingsnummer 2017140706 - 

ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie Antwerpen: 

aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 

1/3 Wijziging statuten en beheersovereenkomsten met 4 autonome 

provinciebedrijven uit de culturele sector. Goedkeuring. 

 

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Uitvoering RSPA: PRUP “De Beunt” – Lier – definitieve vaststelling. 

Goedkeuring. 

 

2/2 Provinciale overheidsopdrachten. Het bestek voor de uitvoering van 

ruimtelijke planningsprocessen voor de regionale ontsluitingen van de 

kleinstedelijke gebieden Geel en Mol- plaatsen opdracht, plaatsingswijze 

en bestek - goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. 

 

2/3 Gebiedsgericht project ARO – Valorisatie van de open ruimte in Arendonk, 

Ravels en Oud-Turnhout – engagementsverklaring. Goedkeuring. 

 

2/4 Onderhandse schenking bij handgift van het DUCCI-ensemble aan de stad 

Mechelen door het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 

Diamant. Goedkeuring. 

 

2/5 Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Definitieve aanvaarding van de 

schenkingen. Goedkeuring. 
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2/6 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. 

 

2/7 Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 

 

2/8 Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 

 

2/9 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2015. Advies. Goedkeuring. 

 

2/10 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begroting 2016. Advies. Goedkeuring. 

 

2/11 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2016. Advies. Goedkeuring. 

 

2/12 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begroting 2017. Advies. Goedkeuring. 

 

2/13 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2016. Advies. Goedkeuring. 

 

2/14 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2017. Advies. Goedkeuring. 

 

2/15 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begroting 2018. Advies. Goedkeuring. 

 

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

3/1 Budget 2017. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 

Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 

 

4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Budget 2017. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de 

autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

4/2 Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vierde 

reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Diverse wijzigingen personeelsbudget 

Provincie en verzelfstandigde entiteiten. 
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Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven  

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

 

4/4 Vierde reeks wijzigingen van 2017  

Verschuiving van budget voor de aankoop van een landmeterstoestel voor 

de landmeters van het Team Vastgoed en Juridische Ondersteuning.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE02 Logistiek  

Rubriek II.A.3 roerende goederen - Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/5 Vierde reeks wijzigingen van 2017  

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut betaalt de syndicuskost die wordt 

aangerekend voor het gebruik van ruimtes in het Coveliersgebouw.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

 

4/6 Vierde reeks wijzigingen van 2017  

Aanpassing van de exploitatiekost wegens tekorten op de departementale 

verbruikskredieten voor de vastleggingen van catering, congressen en 

andere overheadkosten.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget - 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017 
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4/7 Vierde reeks wijzigingen van 2017  

Overdracht van een bedrag van de concessie die het departement 

Logistiek int van De Finale naar het Provinciaal Veiligheidsinstituut.  

 

Budget 2017. Schema B2 Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Ontvangsten  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

 

4/8 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Procesaanpassingen en functionele 

wijzigingen aan het documentumplatform (Sindala).  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 

– Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

 

4/9 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor het 

project CRM.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 

– Uitgaven.  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget - 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

 

4/10 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor het 

project van het onlineplatform voor de indiening van subsidies.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 

– Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  
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Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

 

4/11 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Herschikking kredieten Flankerend 

onderwijsbeleid voor verschillende projecten FOB binnen APB POA.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

 

4/12 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van de dotatie van het APB 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre vanuit de exploitatiemiddelen van 

Cultuur voor organisatie van een cultureel evenement.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

 

4/13 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van subsidiekrediet 

bovenlokale culturele projecten vanuit de exploitatiemiddelen van het 

departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

 

4/14 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop twee grasmaaiers door 

Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Verschuiving van 

exploitatiemiddelen naar investeringsbudget.  

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  
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Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  

Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/15 Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving exploitatiemiddelen van Dienst Vrijetijds- en 

Landschapsbeleving naar Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum voor 

activiteit 'De Dromendiefstal' (zomerprogramma).  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget.  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven.  

Vermindering van transactiekrediet 2017.  

 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven.  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

 

4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget van dienst Ruimtelijke 

Planning naar dienst Economie en Internationale Samenwerking voor 

onderzoek ruimte en bedrijvigheid  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 

Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

 

4/17 Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor dienst Erfgoed, 

verhoging van exploitatiebudget en verlaging en verhoging van subsidies  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – 

Ontvangsten  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

 

4/18 Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 

Monumentenwacht, verlaging van exploitatiebudget en verhoging van 

investeringsenveloppe  
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Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – 

Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  

Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/19 Vierde reeks wijzigingen van 2017  

Verschuiving investeringskredieten waterlopen – verlegging en bouw 

pompstation op de Kruibeekse Scheibeek te Zwijndrecht.  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen.  

Beleidsdomein Leefmilieu Vorige Jaren. Investeringsbudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE13 – Leefmilieu Vorige Jaren  

Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

 

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu  

Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/20 Geamendeerd.  

Vierde reeks wijzigingen van 2017  

Eenmalige verhoging dotatie APB Hooibeekhoeve voor project 

landbouweducatie.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 

Uitgaven  

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

 

4/21 Budget 2017. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
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4/22 Rapport eerste semester 2017 van de financieel beheerder aan de 

provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, rapport aan 

de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, de 

liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en 

de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 

voorgenomen verbintenissen. Kennisname. 

 

4/23 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Museum voor 

Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA). Renovatie Suikerrui en 

Gildekamersstraat. Buitenaanleg. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/24 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 

Interieurrestauratie. Fase 1: aanpassen van de klimaatinstallatie. 

Verrekening nr. 2. Goedkeuring. 

 

4/25 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische 

scholen, campus Mechelen. Blok B herinrichting laboklassen. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

 

4/26 Provinciale overheidsopdrachten. Diverse sites. Renovatie van de 

stookplaatsen. Ontwerp en uitvoering. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/27 Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Definitieve goedkeuring 

onteigeningsplans. Aanvraag machtiging tot onteigening. Goedkeuring. 

 

4/28 Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 7. 

Grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/29 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 

weekendverblijven. Fase 5. Derde reeks aankopen. Goedkeuring. 

 

4/30 Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Dorpsbeek (A.6.13.1). Aanleg oeverzone. 

Grondaankoop. Goedkeuring. 

 

 

5. Onderwijs en jeugd 

 

5/1 Budget 2017. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. 

Goedkeuring restbedrag. Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

5/2 Artesis-Plantijn Hogeschool. Aanduiding van vertegenwoordigers in het 

inrichtingsorgaan. Goedkeuring. 
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6. Energie, communicatie en ICT 

 

6/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Raamovereenkomst "Aanstellen van een 

communicatiebureau voor de provincie Antwerpen" (periode van 

maximum 4 jaar): aanpassing van de initiële schatting van de omvang 

van de opdracht. Goedkeuring. 

 

 

7. Recreatie, sport en toerisme 

 

7/1 Budget 2017. Machtigingskrediet 2017/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

8/1 Erratum. Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. 

Goedkeuring. 

 

8/2 Afsluiting pensioenlastconventies met APB's in kader van de 

bestuurshervorming vanaf 2018. Goedkeuring. 

 

8/3 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring reglement voor de 

opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 en Niveau 3 en TMB (tijdelijke of 

mobiele bouwplaats). Goedkeuring. 

 

 

9. Welzijn 

 

9/1 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0550: 

Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid. 

Goedkeuring. 

 

9/2 Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer 

(V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

 

9/3 Aanwending verdeelkrediet 'sociale projecten 2017' voor innovatief 

project. Goedkeuring. 

 

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 
 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
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12. Waterbeleid 

 

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

het provinciedecreet. Aanleg vispassages op de Laarse Beek in Brasschaat 

en Schoten. Verrekening 1. Goedkeuring. 

 

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

het provinciedecreet. Behandeling van verontreinigde en niet-

verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e 

categorie in de provincie Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. Bestek en 

wijze van gunnen. Goedkeuring. 

 

12/3 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op 

onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 4  

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 

 

 

13. Moties 

 
 
14. Interpellaties 

 
 
15. BESLOTEN VERGADERING 

 

15/1 Provinciepersoneel. Overdracht van statutaire personeelsleden naar de 

APB’s Momu, Fomu, MEJD en APA. Goedkeuring. 

 

15/2 Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging 

samenstelling. Goedkeuring. 

 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 17 

0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van 

artikel 43, &2, 9° en artikel 43, &2, 11° van het provinciedecreet. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Context 

 

Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet bepaalt onder andere dat de 

provincieraad de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten vaststelt, behalve als het gaat om een overdracht die past 

binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor de deputatie bevoegd is. 

Gezien de inhoud van dit artikel is het dus van belang het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

goed te definiëren, vermits het de bevoegdheidsverdeling met de deputatie bepaalt. 

Het uitgangspunt hierbij is dat de provincieraad de belangrijke richtinggevende 

beleidskeuzen maakt en het daarbij behorende budget goedkeurt. De deputatie 

voert deze beslissingen onder een vorm van dagelijks bestuur uit. 

Vertrekkend van dit principe en rekening houdende met het decretaal kader, heeft 

de provincieraad op 27 juni 2013 het begrip dagelijks bestuur voor de laatste maal 

ingevuld. 

Deze delegatie is gedeeltelijk gebaseerd op de drempelbedragen die komen uit de 

wetgeving overheidsopdrachten, dit om een transparante en voor iedereen 

duidelijke verdeling te maken. 

 

2. Voorstel tot aanpassing 

 

Op 27 juni 2017 werd het K.B. tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessie voor openbare werken gepubliceerd. 

Bij K.B. van 22 juni 2017 werd 30 juni 2017 als ingangsdatum bepaald. Binnen het 

nieuwe K.B. wordt het drempelbedrag voor de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking van 85.000 EUR op 135.000 EUR gebracht. 

De deputatie stelt dan ook voor om de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

aan te passen.  

 

Het college stel voor om de volgende aanpassingen te doen: 

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen 

(buitengewone dienst) tot het bedrag van 85.000 EUR (exclusief BTW); 

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten op de kredieten (buitengewone dienst) voor 

onroerende investeringen tot het bedrag van 85.000 EUR (exclusief BTW); 

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 

samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 

aangerekend worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en 

de waarde van 85.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden; 

 

Wordt vervangen door: 

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen tot het 

bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW); 
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- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten op de kredieten voor onroerende investeringen tot 

het bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW); 

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 

samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 

aangerekend worden op een investeringsbudget en de waarde van 

135.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden; 

 

Voor deze drie gevallen is de provincieraad op het budgettair vlak bevoegd bij 

overschrijding van dit grensbedrag. Alsook worden meerwerken in min en plus bij 

grote investeringen boven het nieuwe grensbedrag die tot meeruitgaven leiden die 

10 % hoger zijn dan het gunningsbedrag van de opdrachten aan de provincieraad 

voorgelegd.  

 

3. Provincieraadsbeslissing 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan het voorstel tot 

vaststelling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9° en 

artikel 43, &2, 11° van het provinciedecreet. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 43, §2, 9° en 43, §2, 11° van het 

provinciedecreet wordt met ingang van 1 oktober 2017 ingevuld met volgende 

aangepaste beslissingen:  

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen 

(buitengewone dienst) tot het bedrag van 85.000 EUR (exclusief BTW); 

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten op de kredieten (buitengewone dienst) voor 

onroerende investeringen tot het bedrag van 85.000 EUR (exclusief BTW); 

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 

samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 

aangerekend worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en 

de waarde van 85.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden; 

 

Wordt vervangen door: 

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen tot het 

bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW); 

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 

de overheidsopdrachten op de kredieten voor onroerende investeringen tot 

het bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW); 
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- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 

samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 

aangerekend worden op een investeringsbudget en de waarde van 

135.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden; 

 

Artikel 2: 

Het besluit van de provincieraad van Antwerpen van 27 juni 2013 betreffende de 

invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, §2, 9° en 43, §2, 

11° van het Provinciedecreet, wordt voor de vermelde bepalingen met ingang van 

1 oktober 2017 ingetrokken door onderhavig besluit. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Dit voorstel tot besluit is een gevolg van het KB van 17 juni 2017 over 

de overheidsopdrachten, de uitvoeringsregels, dat het KB van januari 2013 vervangt. Op 

basis van dit laatste was toen de drempel waarboven niet langer het dagelijks bestuur 

maar de provincieraad moest beslissen, gelegd op een bedrag van 85.000 EUR. Nu wordt 

dat drempelbedrag verhoogd tot 135.000 EUR. Dat is een stijging met 58% op 4 jaar. We 

weten allemaal wel dat het leven veel duurder geworden is, maar officieel is de inflatie in 

diezelfde periode van 4 jaar behoorlijk minder. In onze ogen komt deze beslissing dus neer 

op een beperking van de financiële controle en beslissingsbevoegdheden van verkozen 

organen, en wij vinden dat vanuit democratisch en bestuurlijk oogpunt niet wenselijk en ook 

niet nodig. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, ik zie nergens staan waar er ergens 

controle wordt afgenomen. Zoals gisteren in het Vast Bureau door de Griffier heel 

duidelijk toegelicht is geworden, is dit een afbakening van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

tussen wat provincieraad en deputatie moeten doen, en is er, zoals u zelf hebt gezegd, een 

investering. De overheidsopdrachten zijn er van 85.000 naar 135.000 EUR gebracht. Dat is 

alleen maar meer duidelijk voor onze ambtenaren. De controle wordt u zeker en vast niet 

ontnomen. Integendeel, u blijft die behouden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Natuurlijk is er nog controle achteraf. Maar er is een verschil tussen 

controle op voorhand en achteraf.  

Ten tweede gaat het ook over de beslissingsbevoegdheid. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Wij aligneren ons op het KB. 
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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. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen 

de stad Antwerpen, Antwerp World Diamant Centre 

en de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Antwerpen is het grootste diamanthandelscentrum ter wereld. Maar liefst 84 % van 

de ruwe diamant en 50 % van de geslepen diamant wordt via Antwerpen 

verhandeld. De jaarlijkse in- en uitvoer bedraagt 48 miljard USD (cijfers 2016). 

 

Diamanten zijn goed voor 5 % van de Belgische export. De regionale impact van de 

sector wordt geschat op meer dan 26.600 banen in Vlaanderen. 

 

Deze belangrijke economische sector met een uitgesproken internationaal karakter 

dient best in de provincie behouden en versterkt te worden. Met DIVA House of 

Diamonds en haar museale functie ontwikkelt ons bestuur een belangrijke locatie 

voor informatie rond de plaats van diamant in onze regio en tegelijkertijd een 

belangrijk toeristisch product. 

 

In deze context wordt de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst 

voorgesteld tussen de stad Antwerpen, Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en 

de provincie Antwerpen. 

 

In deze samenwerkingsovereenkomst (in bijlage) zitten een drietal grote afspraken 

die relevant zijn voor ons bestuur: 

 

Samenwerkingsvoorstellen en een substantiële financiële bijdrage van jaarlijks 

100.000 EUR in 2019 en 2020 van AWDC aan DIVA Antwerp House of Diamonds. 

 

Een engagement van de provincie Antwerpen en de gouverneur om bij diplomatieke 

bezoeken en ontvangsten een diamantluik te voorzien inhoudelijk gevoed door 

AWDC. 

 

Een engagement van de provincie Antwerpen en in het bijzonder de gouverneur om 

problemen en/of dossiers van de diamantsector op andere bestuurs- en 

beleidsniveaus te verdedigen, voor zover en in de mate deze stroken met haar 

opdracht, functie en deontologie. 
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De samenwerkingsovereenkomst en de volledige bijlagen zijn digitaal ter 

beschikking. 

 

De deputatie stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de 

stad Antwerpen, Antwerpen World Diamond Centre en de provincie Antwerpen goed 

te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het belang van de diamantsector voor onze provincie; 

 

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de stad Antwerpen, Antwerp 

World Diamond Centre en de provincie Antwerpen wordt goedgekeurd. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. 

Het is logisch dat er in het kader van DIVA nu ook een samenwerkingsovereenkomst komt. 

Maar wij vinden toch dat er een paar zinnen in die overeenkomst staan die wat 

merkwaardig zijn. Er wordt namelijk gezegd dat de provincie, en de gouverneur ook, het 

engagement opnemen om de diamantsector op alle mogelijke bestuursniveaus te promoten 

en te verdedigen, in zoverre dat zelf strookt met functie, deontologie en de opdracht van 

provincie en/of gouverneur. 

Kan daar wat meer duiding over gegeven worden in welke de provincie/de gouverneur die 

opdracht zouden hebben om die sector overal te gaan verdedigen? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Het is een overeenkomst waar er een aantal aspecten 

zijn voor de gouverneur. De gouverneur heeft als gouverneur die overeenkomst voor die 

punten die haar betrekking hebben ondertekend. Dus als u vragen hebt over die zaken, 

denk ik dat u die vragen moet stellen aan de gouverneur. 

Ten tweede gaan wij, en dat is belangrijk voor wat DIVA betreft, vanaf 2019 jaarlijks 

100.000 EUR krijgen van AWDC. Dat staat ook in die overeenkomst. Met de stad zitten 

daar een aantal overeenkomsten in die betrekking hebben op de beveiliging van de 

diamantwijk, en ook een aantal samenwerkingsakkoorden waar ook de promotie van diamant 

en het diamantjaar deel van uitmaken. 
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VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Collega’s, 

Onze partij zal tegen deze samenwerkingsovereenkomst stemmen, en dat met argumenten 

die in de lijn liggen van onze eerdere kritieken op het concept, en vooral de 

onverantwoorde hoge overheidsfinanciering van het DIVA-museum. 
 

In dit akkoord wordt zowel in het besluit, als in de toelichting van de gedeputeerde, vooral 

de aandacht getrokken op de 100.000 EUR die Antwerp World Diamond Centre, AWDC, 

jaarlijks zal bijdragen aan DIVA. De overeenkomst die hier voorligt heeft het alleen over 

2019 en 2020. In een ander bijgevoegd document, de overeenkomst met DIVA, wordt de 

jaarlijkse bijdrage mits bepaalde voorwaarden beloofd tot 2023, dus voor 5 jaar. Het 

besluit spreekt van een substantiële financiële bijdrage. Dat is grotesk vanwege AWDC, 

dat de diamantsector vertegenwoordigt, waar honderden, en zelfs duizenden miljoenen 

winst gemaakt worden, maar gefraudeerd, is zo’n bedrag peanuts. Dit bedrag stelt niets 

voor in verhouding met de bom overheidsgeld die tot nu toe in DIVA geïnvesteerd is. Bij 

benadering gaat het tot nu toe om ongeveer 20 miljoen EUR, of al wat meer, als volgt 

verdeeld: 

- vanwege het provinciebestuur: 13,3 miljoen: 6,5 voor de aankoop van de gebouwen 

Suikerui en Gildekamersstraat waar verschillende partijen hier tegengestemd hebben; 

5,7 miljoen voor de renovatie en inrichting, en 1 miljoen voor de scenografie; 

- vanwege het stadsbestuur: minstens 2 keer 1,5 miljoen; 

- vanwege de Vlaamse overheid (Toerisme Vlaanderen): 3 miljoen. 

20 miljoen overheidsgeld: dat is een gigantische som. Onverantwoord in een tijd dat er 

gelijktijdig in de provincie en ook in de stad zwaar bespaard werd op jobs, sociale en 

andere culturele initiatieven. Het was onverantwoord in verhouding ook tot de andere 

onvervulde noden op het vlak van armoedebestrijding, mobiliteit, sociale huisvesting, enz., 

om zo’n som uit te trekken voor een museum dat in eerste instantie is gekopieerd als een 

promostand voor het AWDC, de private diamantsector. Alle bijlagen bij dit besluit 

illustreren ten overvloede dat DIVA inderdaad op de eerste plaats die functie vervult: in 

dienst staan van de diamantsector. 
 

Het is dan ook ongepast de minimale financiële bijdrage van AWDC aan dit luxueuze 

uitstalraam voor haar sector, groot of substantieel te noemen. Totaal ondermaats is het, 

peanuts. Als we die 200.000 EUR tot 2020 afzetten tegenover de 20 miljoen 

overheidsinvesteringen tot nu toe komen we op 1%. In feite moeten we dat halveren tot 

0,5%, want uit de samenwerkingsovereenkomst tussen AWDC en DIVA blijkt dat AWDC in 

ruil voor zijn jaarlijkse 100.000 EUR een return krijgt van minstens 50%, onder de vorm, 

en ik citeer hier: “DIVA kan jaarlijks samen met AWDC een netwerkevent voor de 

diamantsector organiseren op vraag van AWDC. DIVA stelt hiervoor gratis haar gebouw 

ter beschikking en voorziet gratis het nodige personeel voor bewaking, beveiliging, enz.” In 

diezelfde overeenkomst staat ook nog dat het museum aan zijn ingang het logo van AWDC 

moet promoten, voorafgegaan door “supported by AWDC”. Om volledig te zijn zou men dan 

tussen haakjes moeten zetten “supported by AWDC by 1.5%”. Overigens blijkt bij nader 

toekijken dat die jaarlijkse bijdrage nauwelijks 30.000 EUR hoger is dan de 70.000 EUR 

die AWDC sinds de opening van het MAS, buiten het diamantjaar waar ze meer gegeven 

hebben, gegeven heeft. Tot nu toe gaven zij jaarlijks 70.000 EUR. Nu wordt dat 
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100.000 EUR, dat is 30.000 EUR meer. Nochtans krijgt de sector er een zoveel groter 

uitstalraam bij op een prachtlocatie en tal van nieuwe faciliteiten. 
 

Net als onze fractie in de gemeenteraad zullen wij dan ook tegen deze overeenkomst 

stemmen. Ik besluit met te citeren uit de verantwoording die collega Dirk Van Duppen 

daarvoor maandag laatsleden gaf: “In deze samenwerkingsovereenkomst treedt de stad, en 

bij uitbreiding ook de provincie, niet op als behartiger van de culturele, en zelfs niet de 

sociaaleconomische belangen van de meerderheid van de bevolking, maar als 

zaakwaarnemer van het Antwerp World Diamond Centre. Deze samenwerkings-

overeenkomst baseert zich letterlijk op volgende passage van het bestuursakkoord voor de 

stad. De stad zet in op publiekswerking Diamant om het imago van de sector te verbeteren. 

Dat is wel niet de eerste opdracht van een overheid: het imago van de sector verbeteren, 

temeer omdat als de diamantsector een zeer ernstig imagoprobleem heeft, dat vooral komt 

door zijn miljardenfraudes.” Denken we maar aan het schandaal met de firma Omega 

Diamonds, die meer dan 2 miljard EUR aan belastingen fraudeerde, en die daar vanaf kwam 

met een boete van 140.000 miljoen EUR, daar waar normaal minstens het ontdoken bedrag 

als boete in de normale wetgeving geldt, maar hier dankzij een afkoopwet tot stand 

gekomen door lobbywerk van gekende advocaten van Antwerp World Diamond Centre in 

combine met een hele reeks Antwerpse politici, ook die toen nog in de oppositie zaten. Dus 

worden zij niet eens gestraft en komen zij daarvan af met 140 miljoen EUR. Denk verder 

aan de Panama Papers, waarbij liefst 65 Belgische diamantairs in vermeld werden. De 

offshorebedrijven van Antwerpse diamantairs die terug zijn gevonden op de Britse 

Maagdeneilanden, enz. Een bewijs dat sinds het grote schandaal met firma Omega 

Diamonds, door professor Maus, fiscaal specialist, de fraude aller fraudes genoemd, 

AWDC absoluut geen stappen ondernomen heeft om orde op zaken in deze sector te stellen 

om daar te zorgen voor fiscale burgerzin, en voor een rechtmatige bijdrage aan de 

belastinginkomsten.  
 

Zelf voeg ik nog het recente bericht van gisteren uit De Standaard bij: “62 miljard van 

België naar belastingparadijs Dubai. Belgische bedrijven verkiezen de Emiraten als 

belastingparadijs. Eén bedrijf, naar alle waarschijnlijkheid een Antwerps diamantbedrijf, 

versluisde zo 56 miljard EUR naar Dubai. 56 miljard EUR, dat is wel wat anders dan 

100.000 EUR … 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, dit heeft wel niet veel meer te maken met het 

agendapunt. 
 

 

De heer MERCKX.- Samen met collega Van Duppen besluit ik als volgt. Deze 

samenwerkingsovereenkomst is geen project van en voor de bevolking. Dit is op de eerste 

plaats een promotiestand voor het Antwerp World Diamond Centre, gefinancierd met een 

bom overheidsgeld. Dat in tijden waar de gewone burgers de buikriem moeten aanhalen. 

Daarom stemmen wij tegen. 

Ter informatie: Groen stemde in de gemeenteraad ook tegen, en de sp.a onthield zich. Dus 

wij hebben een en ander om naar uit te kijken. 
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VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 

De heer GEUDENS.- Collega’s, 

Ik heb zelf het genoegen gehad om ruim 6 jaar in de diamantsector te werken. Ik ken de 

sector ook van binnen. Zoals jullie weten ben ik ook vele jaren politiek verantwoordelijk 

geweest voor het museum.  

Enerzijds denk ik dat het van groot belang is dat deze sector aan bod kan komen, zelfs 

museaal. Niet alleen omwille van de grote tewerkstelling, ook omwille van de invloed, hoe 

dan ook mijnheer Merckx, op het bruto nationaal product, die zeer groot is van deze 

sector. Ik ben het wel met u eens dat de sector ook niet vrij is van schandalen. Ik deel ook 

uw mening wanneer u zegt dat de tussenkomst van de privé eigenlijk een habbekrats is. Die 

is niet substantieel. Maar ik vind dat goed dat die niet substantieel en niet belangrijk is. 

Want het zou slechts twijfelachtig worden wanneer de privésector inkoopt in zulk danig 

project, want daar heb ik in het verleden ook telkens gezegd: wij moeten het 

diamantverhaal vertellen met heel veel positieve kanten, maar we moeten evengoed de 

negatieve aspecten aan het diamantverhaal in de wereld, en in het Antwerpse, aan bod 

kunnen laten komen. Want als dat niet gebeurt dan hebt u natuurlijk overschot van gelijk. 

Dan is het een pure promotie.  

Ik denk dat wij fier kunnen zijn over de plaats van diamant in Antwerpen en in de wereld. 

Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Velen denken nog, en James Bond was daar de 

hoofdschuldige aan, dat het allemaal in Amsterdam te doen is. Dus wij hebben wel iets 

goed te maken, maar we moeten dat wel op een objectieve manier doen. Ik vind de weg die 

ingeslagen wordt, laat de privé bijdragen, maar vooral niet teveel, een goede weg. In die zin 

kan ik dat wel steunen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Bedankt, collega Geudens, voor de tussenkomst.  

Het is inderdaad belangrijk dat we de privésector als partner hebben, maar tot op een 

zeker niveau. Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Langs de andere kant zijn we ook wel fier 

dat we privémiddelen binnenkrijgen. Van AWDC: 100.000 EUR per jaar, maar ik kan u 

vertellen dat Gemmata, onze retailpartner, ook al 1 miljoen mee zal bijdragen in dit 

verhaal. De overeenkomst die we begin september hebben ondertekend met Shangai 

Diamond Exchange zal toch ook wel over 1 miljoen EUR gaan voor organisatie van 

tentoonstellingen in Shangai, en bij ons hier in Antwerpen, wat toch een ongelooflijk mooi 

verhaal zal worden. Wij denken dat we ook van UMICORE, die ook altijd nog een bijdrage 

leverden via het UMICORE Zilverpaviljoen dat binnenkort gesloten wordt, een bijdrage 

kunnen verwachten. 

Maar dat is niet het einde van het verhaal. Ik denk dat dit museum, dit belevingscentrum, 

een enorme dynamiek heeft teweeggebracht. Er is een tijd geweest, mijnheer Merckx, dat 

wij in Antwerpen fier waren op de diamant. Ik ben nog altijd fier op de diamant. Ik denk 

dat wij de diamanthoofdstad van de wereld zijn en dat we dat moeten laten zien aan de 

toeristen. Dat kunnen we nu doen. Vanaf 7 december zal er al een eerste stuk zichtbaar 

zijn. Vanaf mei zal u het belevingscentrum kunnen bezoeken. En dan zal de toerist niet 

meer naar Amsterdam moeten trekken om een diamantmuseum te bekijken, maar zullen ze 

daar hier bij ons in Antwerpen kunnen doen. Daar ben ik ontzettend fier op dat we dat nog 
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gerealiseerd hebben. Al de rest, mijnheer Merckx, daar ga ik niet meer op antwoorden, 

want ik heb u al zoveel trachten te overtuigen. Het zal me toch niet lukken, want u luistert 

gewoon niet naar argumenten die niet de uwe zijn. Dat is het probleem.  

Ik ben fier, met de deputatie, met de partijen hier in de provincieraad, dat we dit kunnen 

realiseren met de mensen binnen de Museumstichting die achter dit museum, dit 

belevingscentrum staan. Ik geloof dat dit een enorme meerwaarde zal zijn voor de stad, en 

dat wij naar toerisme een enorme meerwaarde creëren, maar ook naar tewerkstelling. Daar 

is het u misschien niet om te doen, maar mij wel in elk geval. 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Blijkbaar kan ik u ook niet overtuigen, en daar heb ik mij ook al bij 

neergelegd. 

U zou misschien ook eens kunnen luisteren naar hetgeen hier naar voor gebracht is, 

namelijk dat als de diamantsector rechtmatige belastingen zou betalen, de overheid dan 

honderden miljoenen, waarschijnlijk miljarden inkomsten meer zou hebben. Dan zou de 

financiering van een belevingsmuseum over de diamant, waar wij niets tegen hebben, zeker 

niet als het volledige verhaal verteld wordt, niet hebben moeten samengaan met de 

afbraak in onze provincie van zaken zoals het Gouverneur Kinsbergencentrum, inclusief de 

sluiting van Modem, de ontwrichting van het provinciaal Centrum voor Metabole 

Aandoeningen, belangrijk jobverlies in onze provincie, en andere initiatieven die afgeschaft 

zijn zoals het festival Mano Mundo, enz.  

Dat is hetgene waar wij voor ijveren, en waar u geen gehoor voor hebt. 

Wij zijn absoluut bereid van een sector die voor tewerkstelling zorgt, en die ook voor 

rechtmatige, wettelijk verschuldigde belastingen aan de gemeenschap zorgt, te steunen. 

Maar dit is het geval niet. Dat is niet wat Antwerp World Diamond Centre op dit ogenblik 

doet. Luister hoe zij zich er proberen uit te praten vanmorgen in verband met die fiscale 

fraude en evasie, ontwijking naar Dubai. Zij hebben geen orde op zaken gesteld in hun 

sector. Zij zetten zich niet in voor fiscale burgerzin. Op dat ogenblik geven wij een fout 

signaal door tal van overeenkomsten te sluiten waarbij wij zeggen dat wij nog meer 

loopjongen en nog meer loopvrouw spelen voor die sector. Dat kan volgens ons niet. 
 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

57 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 7 stemmen nee en 1 onthouding. 
 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 26 

1. Cultuur 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Overdracht historische collectie Agfa-Gevaert aan 

De Museumstichting SON. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de provincieraad van 23 februari 2017 werd op voorstel van de deputatie de 

overeenkomst m.b.t. handgift van de historische collectie Agfa-Gevaert 

goedgekeurd. Daarmee werd de volledige historische collectie van het bedrijf 

Agfa-Gevaert overgedragen aan de provincie Antwerpen, en werd de 

intentieverklaring hieromtrent van 30 september 2015 geofficialiseerd. Het FOMU – 

Fotomuseum Antwerpen heeft de coördinatie van de overdracht en de verwerking 

en ontsluiting van de collectie op zich genomen. 

 

Op 24 mei 2017 werd bij notariële akte De Museumstichting SON opgericht, 

waarbinnen het FOMU (samen met het MoMu en DIVA) haar activiteiten zal 

voortzetten. In het licht van de overdracht van de provinciale bevoegdheid cultuur 

per 1 januari 2018 aan andere overheden, is het aangewezen dat de historische 

collectie van Agfa-Gevaert overgedragen wordt van de provincie aan De 

Museumstichting SON. Op deze wijze kan de continuïteit van de bewaring en de 

ontsluiting van deze collectie door het FOMU optimaal gegarandeerd worden. 

 

Conform de eerder gemaakte afspraken tussen Afga-Gevaert NV en de provincie 

Antwerpen en conform artikel 2.6 van de overeenkomst, is ook De Museumstichting 

SON gebonden aan de afspraken van de ondertekende handgiftovereenkomst. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de overdracht van de historische collectie Agfa-Gevaert aan 

De Museumstichting SON. 

 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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De heer MERCKX deelt mee dat zijn onthouding als een ja-stem was bedoeld. 

 

Mevrouw BAETEN deelt mee dat bij de vorige stemming haar onthouding een ja-stem moet 

zijn. 
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Budget 2017: 0739-64900000, ramingsnummer 2017140706 - 

ondersteuning van activiteiten rond het boek 

in de provincie Antwerpen: aanwending van krediet. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 is onder 0739-64900000, ramingsnummer 2017140706, een 

krediet van 30.000 EUR ingeschreven als subsidie ‘ondersteuning van activiteiten 

rond het boek in de provincie Antwerpen’. Dit krediet is ingeschreven als 

verdeelkrediet (V), maar is bedoeld als nominatimsubsidie voor Boek.be, waardoor 

formeel gezien een provincieraadsbesluit nodig is over de aanwending van dit 

krediet. 

 

Toen de provincie jaren geleden startte met de ondersteuning van de Boekenbeurs, 

was dit krediet ad nominatim ingeschreven en was Boek.be de enige beneficiant. 

Toen Antwerpen in 2004 Wereldboekenhoofdstad werd, werd de benaming van dit 

krediet veranderd in “ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie 

Antwerpen”, en werd het een verdeelkrediet omdat er toen en ook enkele jaren 

nadien, verschillende organisaties een subsidie kregen. Daarover werd telkens 

gerapporteerd aan de provincieraad om het krediet effectief te verdelen. Doordat in 

de jaren daarna Boek.be de enige beneficiant was en bleef, fungeerde het krediet 

als nominatimsubsidie; alleen werd de aanduiding (V) nooit technisch aangepast. 

 

Ook nu is deze subsidie, zoals in de voorgaande jaren, bedoeld voor de 

vzw Boek.be, die hiermee, in samenspraak met DCUL, twee jaarlijkse literaire 

prijzen organiseert: de Herman de Coninckprijs tijdens de poëzieweek in januari en 

de Debuutprijs tijdens de Boekenbeurs in het najaar. 

 

Om administratieve vergissingen te vermijden en recht te zetten, wordt de 

aanwending van dit krediet hierbij formeel ter goedkeuring voorgelegd aan de 

provincieraad. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat een formele provincieraadsbeslissing over de aanwending van 

een verdeelkrediet nodig is; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

In het budget 2017 wordt het krediet van 30.000 EUR dat is ingeschreven onder 

0739-64900000, ramingsnummer 2017140706 - ‘ondersteuning van activiteiten 

rond het boek in de provincie Antwerpen’, bij aanwending van krediet, integraal 

voorbehouden voor Boek.be. 

 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

VOORZITTER.- Wij gaan de provincieraad even schorsen. 
 

 

De vergadering wordt door de voorzitter geschorst om 14.58 uur zodat een aantal punten 
van de Raad van Bestuur kunnen worden besproken. 
 

De vergadering wordt hernomen om 15.03 uur. 
 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Wijziging statuten en beheersovereenkomsten met 

4 autonome provinciebedrijven uit de culturele sector. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 

gewijzigde financiering van de provincies onttrekt met ingang van 1 januari 2018 

onder meer de culturele aangelegenheden aan het provinciaal belang. 

 

Op voorstel van de deputatie heeft uw raad in vergadering van 26 september 2013 

een viertal culturele instellingen opgericht onder de vorm van een autonoom 

provinciebedrijf (APB) met de voltallige provincieraad als raad van bestuur. De 

werking van deze instellingen (APB Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen, 

APB Fotomuseum, APB Modemuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, 

Juwelen en Diamant (DIVA)) startte op 1 januari 2014 en zal op 31 december 2017 

eindigen met de bevoegdheidsoverdracht naar de stad Antwerpen. 

 

Ten einde een vlotte en transparante overdracht mogelijk te maken stelt de 

deputatie voor om in de statuten op te nemen dat ook statutair personeel kan 

worden aangeworven. Momenteel zijn er wel statutaire personeelsleden 
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tewerkgesteld in de onderscheiden APB’s, maar met een verlof voor opdracht bij 

hun juridische werkgever, zijnde de provincie Antwerpen. De statutaire 

medewerkers verbinden aan de APB’s biedt klaarheid en duidelijkheid voor alle 

partijen, zodat er een één op één relatie ontstaat die de overdracht naar de stad 

Antwerpen vereenvoudigt. 

 

Benevens de wijziging van artikel 21 van de statuten, die de mogelijkheid tot 

aanwerving van statutaire medewerkers mogelijk maakt, wordt artikel 22 

aangevuld met de bepaling dat de rechten en verplichtingen van het ontbonden 

provinciebedrijf krachtens het decreet van 18 november 2016 worden overgenomen 

door de ontvangende overheidsdienst. 

 

De directiecomités van de onderscheiden APB’s brachten gunstig advies uit over 

deze statutenwijzigingen, die heden worden voorgelegd aan de raden van bestuur 

van de APB’s. 

 

De mogelijkheid dat een APB ook statutaire medewerkers in dienst kan nemen 

houdt in dat de afgesloten beheersovereenkomsten met de provincie Antwerpen 

moeten herzien worden met betrekking tot het personeelsbeleid. Deze 

beheerovereenkomsten werden door uw raad goedgekeurd in vergadering van 

30 april 2014. Onder artikel 43 wordt opgenomen dat er ook statutair personeel in 

dienst van het APB kan treden. De mogelijkheid om een statutair personeelslid een 

verlof voor opdracht toe te kennen om hem ter beschikking te stellen van een APB 

is zonder voorwerp en kan worden geschrapt, alsmede het onderscheid tussen 

functionele en juridische werkgever, zoals opgenomen in de artikelen 44 en 45. De 

paragraaf onder artikel 26 waarbij het loon van de statutairen wordt 

geprefinancierd door de provincie en nadien gefactureerd aan het APB vervalt. 

 

Ook hierover hebben de onderscheiden directiecomités gunstig geadviseerd, dat 

heden wordt voorgelegd aan de raden van bestuur.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 

2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van 

provinciale extern verzelfstandigde agentschappen; 

Gelet op artikel 227 van het provinciedecreet houdende de wijziging van de 

statuten van een autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op artikel 228 van het provinciedecreet houdende de af te sluiten 

beheersovereenkomst tussen de provincie en een autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling 

en gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende de oprichting 

en goedkeuring van de statuten van de autonomen provinciebedrijven 

Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen, Fotomuseum, Modemuseum en Museum 

voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA); 
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Gelet op het provincieraadsbesluit van 30 april 2014 houdende goedkeuring van de 

afgesloten beheersovereenkomsten met voormelde autonome provinciebedrijven; 

 

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de raden van bestuur van de 

voormelde autonome provinciebedrijven in zitting van 28 september 2017 met 

betrekking tot de wijziging van de statuten en de beheersovereenkomst; 

 

Overwegende dat gestreefd moet worden naar een transparante overdracht van 

personeel; 

 

Overwegende dat de mogelijkheid moet voorzien worden dat een autonoom 

provinciebedrijf statutair personeel in dienst kan nemen;  

 

Overwegende dat de statuten moeten voorzien dat de rechten en verplichtingen 

van een ontbonden provinciebedrijf worden overgenomen door de ontvangende 

overheidsdienst; 

 

Overwegende dat het in dienst nemen van statutair personeel door een autonoom 

provinciebedrijf een aanpassing vereist van de afgesloten beheersovereenkomst 

met betrekking tot het personeelsbeleid; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

In artikel 21 van de statuten van volgende autonome provinciebedrijven 

Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen, Fotomuseum, Modemuseum en het 

Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), wordt volgende 

paragraaf: 

 

“Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in contractueel dienstverband,” 

 

geschrapt en vervangen door: 

 

“Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in statutair en contractueel 

dienstverband.” 

 

Artikel 2: 

In artikel 22 van de statuten van voormelde autonome provinciebedrijven wordt na 

volgende paragraaf: 

 

“De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom provinciebedrijf worden 

overgenomen door de provincie” 

 

ingelast: 

 

“of krachtens het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde 

taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies door de ontvangende 

overheidsdienst.” 
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Artikel 3: 

Artikel 43 van de beheersovereenkomst afgesloten met voormelde autonome 

provinciebedrijven wordt geschrapt en vervangen door: 

 

“Het APB kan zowel statutair als contractueel personeel aanwerven. Het APB volgt 

bij deze aanwervingen de procedures zoals omschreven in de rechtspositieregeling 

van het provinciepersoneel. 

 

De lonen en vergoedingen van het personeel worden rechtstreeks aangerekend op 

een financiële rekening van het APB.” 

 

Artikel 4: 

De artikelen 44 en 45 van de beheersovereenkomsten afgesloten met voormelde 

autonome provinciebedrijven worden geschrapt.  

 

Artikel 5: 

De paragraaf in artikel 26 van de beheersovereenkomst afgesloten met voormelde 

autonome provinciebedrijven waarbij het loon van de statutairen wordt 

geprefinancierd en nadien gefactureerd door de provincie wordt geschrapt. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Ik ga nu de uitgebreide motivatie van onze onthouding naar voor 

brengen. 

Waarom onthouden wij ons?  

Ten eerste: het positieve punt. Wij vinden dat er een logische constructie is gezet om de 

overdracht van de statutaire ambtenaren te kunnen laten muteren naar de 

Museumstichting met privaatrechtelijk statuut. Het was anders geweest als dat een 

openlijk statuut geweest was. Zo zie je maar wat dat allemaal meebrengt, want je kan niet 

rechtstreeks statutairen overhevelen naar een private instelling. Vandaar de constructie 

via de stad Antwerpen, en wij appreciëren de inspanningen die daarrond zijn gedaan. 
 

Ten tweede zitten we anderzijds met vele onzekerheden in het dossier van deze transitie 

naar de Stichting.  

Zal de stad Antwerpen zomaar bereid zijn om de responsabiliseringsbijdrage van de 

statutairen over te nemen? De stad Antwerpen heeft nog steeds vele bedenkingen bij de 

overgang van de contractuelen naar de Stichting. Zij wil zowel de huidige, als de nieuwe aan 

te werven personeelsleden onder dezelfde rechtspositie laten vallen zoals de andere 

werknemers van de stedelijke instellingen. Zij vinden dat ook de nieuwe personeelsleden via 

de stad kunnen gedetacheerd worden. Hun uitgangspunt is de gelijkheid van statuten, en 

het lijkt ons een legitiem streven. Om uitsluitsel te krijgen is een vraag daarrond gesteld 

naar het Agentschap van Binnenlands Bestuur, waar tot op dinsdag jongstleden nog geen 

antwoord werd ontvangen. Dit zou effectief een alternatief bieden voor het penibele punt 

dat we in de Stichting met 3 statuten voor het personeel zouden zitten: de 

vastbenoemden, de contractuelen met behoud van rechten vanuit de provincie, en de 

nieuwe welke onder het Paritair Comité 329 zouden vallen. 

Net als het ACV vermeldt in zijn pamflet aan de medewerkers van de betrokken musea, 

pleiten wij ervoor dat we het antwoord van het ABB zouden afwachten. 
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Tot slot blijft de situatie van contractuele medewerkers bij de Stichting toch precair. Wij 

zijn ten zeerste verontrust over de nadruk waarmee de directie van de Museumstichting, 

en heel wat leden van de Raad van Bestuur benadrukken dat zij ook, en vooral op het vlak 

van het personeel verregaande autonomie voorstellen. Er werd zelfs gesteld dat het 

mogelijk moet zijn meer grotere, en dus duurdere, tentoonstellingen te houden, weliswaar 

binnen het budget en de dotatie. De autonomie zou dan toelaten dit te realiseren tenzij 

door besparingen op personeel. En we kennen de methodes daarvoor, onder meer 

uitbesteding aan externe firma’s met lagere lonen, hetzij door aantrekken van meer 

sponsors. We willen ook opmerken dat ook vanuit de stad, bij de bespreking van het 

delegatiereglement, gewaarschuwd werd voor een zeer verregaande delegatie. 
 

Onze vrees of er voldoende middelen voorhanden zullen blijven om het personeel en zijn 

rechten te behouden, ook voor de nieuwe, is dus gerechtvaardigd. Met onze onthouding 

willen we hierover opnieuw de alarmbel luiden. Zoals vermeld staan we daar echt niet alleen 

in. 
 

De onzekerheid en de chaos is er ook in verband met de Museumstichting, met inbegrip van 

het getouwgetrek tussen stad en de provincie. Dat illustreert nog maar eens hoe de 

transitie, de hervorming van de provincies, een staaltje is van onbehoorlijk bestuur. Een 

rommeltje waarvan personeel en bevolking de dupe zijn. Het is allicht geen toeval dat 

minister Bourgeois in zijn septemberverklaring van maandag slechts één zin wijdde aan de 

hervorming van de provincies. Het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd, dat heeft 

hij gezegd. 

Bovendien is dat dan nog een demagogische zin, want we hebben u al eerder aangetoond 

hoe minimaal die budgettaire impact daarvan is. Over de chaos, het verlies aan jobs, 

efficiëntie en nabijheid, het verlies aan subsidies en dienstverlening, en de stappen naar 

privatisering, daarover heeft hij gezwegen. Dat is nochtans de essentie, maar daar valt 

niet mee uit te pakken, integendeel. 

Dat is dus de motivatie van onze onthouding over al de punten.  
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Naert, collega’s, 

Ik ga niet meer herhalen wat hier al een paar keer is gezegd geworden. U gebruikt altijd 

van die dure woorden: chaos, en het loopt hier allemaal mis, enz. Het is allemaal natuurlijk 

hoe dat je het bekijkt. 

Ik kan u alleen maar zeggen dat wat we hier vandaag doen is een administratieve maatregel 

nemen in functie van de overdracht van de statutairen naar de stad. Met deze tussenstap, 

het onderbrengen in de APB’s van de musea, krijgen we een duidelijk zicht op het aantal 

personeelsleden op de loonkost, en vooral op de pensioenlast, omdat dat nu allemaal in een 

grote pot zit. Ik denk dat we hier nu een duidelijk overzicht hebben. De transitie van de 

contractuelen is al in juni goedgekeurd geworden. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik die chaos niet zie. Dat er in zo’n grote overheveling ook nog 

wel wat onduidelijkheden zijn kan ook niet anders. Maar wat de Museumstichting op zich 

betreft kan ik alleen maar zeggen dat sinds de oprichting op 10 oktober 2016 er 

infosessies zijn geweest naar het personeel op 20 juni in de namiddag en de avond. Er zijn 
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ook verschillende overleggen geweest in het BOC, waar met de vakbonden gesproken is 

over de oprichting van die Museumstichting. Er zijn zitdagen gehouden in de musea op 

7 juli, 3 augustus, 6 september, 14 september. Er zijn avondvergaderingen geweest voor de 

erfgoedbewakers op 4 oktober 2016, 2 februari 2017, 18 mei 2017. Er zijn er nog gepland. 

Ik wil maar zeggen dat dit toch, zoals ik altijd heb gezegd, een warme overdracht is. We 

hebben dat op die manier toch trachten te organiseren. Morgen zal hier in het 

Bernarduscentrum ook een infosessie zijn voor alle mensen die overgaan naar Vlaanderen, 

om die in te lichten wat hun rechten zijn, wat hun toekomst is, enz. Er zijn ook al 

individuele gesprekken geweest, enz. Dat er rond een aantal punten nog onduidelijkheden 

zijn dat klopt, en dat we met de stad nog in een laatste onderhandeling zitten klopt ook, 

maar ik denk dat we per 1/1/2018 zullen kunnen zeggen dat die overdracht op een 

degelijke manier georganiseerd is geworden. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Dit is inderdaad een goede administratieve maatregel. Dat is ook de 

reden waarom wij niet tegenstemmen. Wij zien dat er echt maatregelen genomen worden 

en dat er een logica inzit en dat er over nagedacht is. Proficiat daarvoor, want dat is 

waarom wij niet tegenstemmen. Maar al de rest blijft, mijnheer Lemmens, al die 

onduidelijkheden. Er is een brief weg naar het Agentschap Algemeen Bestuur met de vraag 

om het op een andere manier te doen. Er is geen antwoord op. Dat is toch een 

onduidelijkheid. En nu wordt dat maar doorgevoerd. 

Wij staan daar niet alleen in. Ik heb een pamflet van het ACV geciteerd waar u een stuk 

van het antwoord hebt gegeven, want ik heb ook het antwoord van de directie gezien. Maar 

het blijft onduidelijk op een aantal vlakken. In die zin kunnen wij dit niet goedkeuren en 

gaan wij ons onthouden. 
 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Uitvoering RSPA: PRUP “De Beunt” – Lier – definitieve vaststelling. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Procesverloop 

Op 8 augustus 2014 gaf de deputatie een voorwaardelijk gunstig planologisch 

attest af aan het bedrijf Janssens nv te Lier. Ten gevolge van dit voorwaardelijk 

gunstig planologisch attest werd de RUP procedure opgestart. 

 

De dienst MER oordeelde aan de hand van de screeningsnota dat er geen planMER 

moet worden opgemaakt. 

 

Een eerste plenaire vergadering werd georganiseerd op 22 juli 2015. 

 

De tweede plenaire vergadering werd georganiseerd op 8 september 2016. 

 

Het plan werd door de provincieraad voorlopig vastgesteld in zitting van 26 januari 

2017. 

 

Het openbaar onderzoek over het plan werd gehouden van 21 maart 2017 tot en 

met 19 mei 2017. Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek ontving de 

PROCORO 1 ontvankelijk advies en geen bezwaren. Het departement Omgeving 

bracht gunstig advies uit. 

 

Op 19 juni 2017 heeft de PROCORO het ingediende advies gebundeld en verwerkt 

(zie bijlage) en advies uitgebracht.  

 

2. Inhoud van het plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: situering t.o.v. kleinstedelijk gebied Lier Fig 2: gewestplanbestemming 
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Het bedrijf heeft nood aan meer ruimte voor opslag en heeft daarom het 

naastliggende weiland aangekocht om een nieuwe loods te bouwen en een betere 

ontsluiting aan te leggen. Het RUP voorziet de nodige herbestemming conform de 

korte termijnbehoeften en voorwaarden uit het planologisch attest. Bovendien 

bepaalt het RUP de mogelijke ontwikkelingen na stopzetting van de huidige 

bedrijvigheid.  

 

De belangrijkste planopties zijn: 

1. Tijdelijke uitbreiding is toegestaan, na stopzetting van de activiteiten wordt de 

uitbreidingszone terug herbestemd naar agrarisch gebied; 

2. Landschappelijke inpassing door groenbuffer van minstens 5m. Vergunde 

constructies gelegen in deze strook kunnen behouden blijven, maar niet 

verbouwd, herbouwd of uitgebreid; 

3. Ontsluiting moet gebeuren via de Mechelsesteenweg via maximaal 

2 ontsluitingspunten. 

 

3. Decretale basis voor de definitieve vaststelling 

De volgende stap in de procedure is de definitieve vaststelling van het PRUP “De 

Beunt” door de provincieraad op 28 september 2017. 

 

Art. 2.2.10 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009, stelt dat de provincieraad het 

ontwerp van PRUP definitief dient vast te stellen. Bij de definitieve vaststelling van 

het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan slechts 

wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens 

het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, de adviezen 

uitgebracht door de aangeduide administraties en overheden of het advies van de 

PROCORO.  

 

In overeenstemming met dat artikel zal het PRUP definitief worden vastgesteld door 

de provincieraad op 28 september 2017. 

 

In voormeld artikel is nog opgenomen dat, wanneer de definitieve vaststelling niet 

is gebeurd binnen de hiervoor voorziene termijnen, het plan vervalt. 

 

De termijn voor de definitieve vaststelling komt op 180 dagen na het einde van het 

openbaar onderzoek. 

 

4. Verdere timing 

Na de definitieve vaststelling wordt het PRUP samen met het nieuwe besluit van de 

provincieraad en het advies van de PROCORO aan de Vlaamse Regering bezorgd. 

 

Volgens artikel 2.2.11 van de VCRO heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om 

binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na ontvangst van het definitief 

vastgestelde plan het plan te schorsen. Indien de Vlaamse Regering beslist tot 

schorsing heeft de provincieraad 60 dagen de tijd om het plan opnieuw definitief 

vast te stellen. Indien de provincieraad niet opnieuw definitief vast stelt vervalt het 

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Indien de Vlaamse Regering niet tijdig overgaat tot schorsing wordt volgens 

art. 2.2.12 van de VCRO de provincieraadsbeslissing houdende de definitieve 

vaststelling van het PRUP bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waarna het 

14 dagen later in werking treedt. De deputatie stuurt een afschrift van het PRUP 
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naar elke gemeente waarbinnen het plan van toepassing is en waar de documenten 

kunnen worden ingezien. 

 

5. Resultaten openbaar onderzoek 

Tijdens het openbaar onderzoek werd geen enkel bezwaar ontvangen.  

 

Enkel Ruimte Vlaanderen bracht een advies uit, dat GUNSTIG was. 

 

De PROCORO stelt voor om geen aanpassingen te doen aan het PRUP. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 augustus 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 20 augustus 2009, inzonderheid artikelen 2.2.9 tot 2.2.12; 

 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 

5 april 1995 (met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de 

definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij 

het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de 

definitieve vaststelling van een eerste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende 

bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de 

definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende 

bepalingen betreft; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het 

ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een 

partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en 

latere wijzigingen), inzonderheid artikel 8, §§1 en 2; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere 

wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; 
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Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere 

wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets in bijlage 1 opgenomen kaarten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 (en latere 

wijzigingen) tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over 

voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van 

de nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 8 september 2016 omtrent 

het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt” en de in het 

kader hiervan uitgebrachte mondelinge en schriftelijke adviezen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 houdende de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt”; 

 

Overwegende dat over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt” een 

openbaar onderzoek werd georganiseerd van 21 maart 2017 tot en met 19 mei 

2017; dat dit openbaar onderzoek werd aangekondigd door publicatie in het 

Belgisch Staatsblad en 3 verschillende dagbladen en een bericht op de website van 

de provincie; dat 1 ontvankelijk advies en geen bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het advies van het departement Omgeving van 21 februari 2017 over het 

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt”; 

 

Gelet op het advies dat werd uitgebracht naar aanleiding van het openbaar 

onderzoek over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt”; 

 

Gelet op het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 

19 juni 2017; 

 

Overwegende dat de planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De 

Beunt” beantwoorden aan de principes van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen; 

 

Overwegende dat de inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De 

Beunt” in overeenstemming is met het richtinggevend en het bindend gedeelte van 

het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere 

wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te 

worden aan de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 

2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt voor de toepassing van de 

watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en 

aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 

integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een toetsing is gebeurd van 

het PRUP “De Beunt” ten aanzien van het watersysteem; dat het plangebied niet 

gelegen is in mogelijks of effectief overstromingsgevoelig gebied; dat de 

gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten van toepassing is; dat de 

afwatering van hemel- en afvalwater verplicht uit te voeren is in een gescheiden 

stelsel en dat de inbuizing van grachten niet toegestaan is; dat hierdoor in alle 
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redelijkheid kan worden geoordeeld dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“De Beunt” verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de 

waterhuishouding veroorzaakt; 

 

Overwegende dat, overeenkomstig art. 2.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (B.S. 20.08.09), een aantal conclusies m.b.t. de planMER- 

screeningsprocedure weergegeven worden; dat op 14 juli 2016 het ontwerp van 

verzoek tot raadpleging werd overgemaakt aan de dienst MER; dat er een verzoek 

tot raadpleging heeft plaats gevonden van 31 augustus 2016 tot 17 oktober 2016 

en de resultaten van het verzoek tot raadpleging werden verwerkt in een aangepast 

screeningsrapport dat overgemaakt werd aan de dienst MER op 7 november 2016; 

dat op 13 december 2016 de dienst MER volgende beslissing heeft genomen m.b.t. 

de planMER-plicht: het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 

negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is; dat 

bijgevolg voldaan werd aan art. 4.2.5 t/m 4.2.7 van het decreet houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (met wijzigingen), 

kortweg MER-decreet genoemd; 

 

Overwegende dat, naar aanleiding van het advies van het departement Omgeving 

en het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, geen 

wijzigingen worden aangebracht aan het voorlopig vastgestelde provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt”; 

 

Overwegende dat de provincieraad zich uitdrukkelijk aansluit bij het advies van de 

provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “De Beunt” te Lier wordt definitief 

vastgesteld. 

 

 

Bijlagen: 

- PRUP “De Beunt”; 

- PlanMER-screening; 

- Advies n.a.v. openbaar onderzoek; 

- advies van de PROCORO van 19 juni 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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
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Nr. 2/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Het bestek voor de uitvoering 

van ruimtelijke planningsprocessen voor de regionale ontsluitingen 

van de kleinstedelijke gebieden Geel en Mol- plaatsen opdracht, 

plaatsingswijze en bestek - goedkeuring 

bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Aanleiding 

 

o De provincie Antwerpen finaliseerde in 2007 de mobiliteitsstudie voor de N118 

(Vectris, 2007). De mobiliteitsstudie toonde aan dat de opwaardering van de 

N118 tot een secundaire II-weg (en de afbouw van de verkeersfunctie van de 

N18) een oplossing biedt voor de huidige verkeersleefbaarheidsproblemen in de 

woonkernen van de betrokken gemeenten. Om de N118 volwaardig te laten 

functioneren als een secundaire II-weg (zoals bepaald in het RSPA) werden een 

actieplan en een kritisch pad van acties bepaald waaronder de volgende 

2 acties: 

 de opmaak van een PRUP en uitvoeringsontwerp voor de verbinding 

van de N118-R14 (Regionale ontsluiting Geel); 

 de opmaak van een RUP en uitvoeringsontwerp voor de verbinding 

van de N18-N118 Donk-Goormansdijk; 

Binnen het kritisch pad van acties werd bepaald dat de regionale ontsluiting 

van Geel een voorwaarde is om de verbinding tussen de N18-N118 Donk-

Goormansdijk te kunnen realiseren. 

 

Voor de locatie van de nieuwe verbindingsweg tussen de N18-N118 werd reeds 

een ontwerpend onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende alternatieven 

werden onderzocht. 1 van de mogelijke alternatieven is om ter hoogte van de 

terreinen van VITO en Sibelco, bij het kanaal Bocholt-Herentals, een nieuwe 

verbindingsweg aan te leggen. Deze nieuwe weg vormt een alternatieve route 

voor het zwaar verkeer waardoor de woonkernen van Dessel en Mol gespaard 

worden.  

 

Indien de nieuwe verbindingsweg VITO-gronden in beslag neemt en zo 

mogelijks een verdere uitbouw van de kantoren voor de organisatie belemmert, 

gaat de provincie eveneens op zoek naar een alternatieve locatie voor de 

kantoren van het VITO, hetgeen kan resulteren in de opmaak van een PRUP 

‘VITO’.  

 

o Op 14 december 2011 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionale 

ontsluiting’ te Geel door de provincieraad definitief vastgesteld. Dit PRUP 

voorziet in het aanduiden van een tracé waar een nieuwe secundaire weg kan 

aangelegd worden.  

 

o Op 16 mei 2014 werd het PRUP ‘Regionale ontsluiting’ te Geel vernietigd door 

de Raad van State. De regionale ontsluiting kan hierdoor nog niet gerealiseerd 

worden. 

 

o Naar aanleiding van de vernietiging door de Raad van State van het PRUP 

‘Regionale ontsluiting Geel’ vraagt de stad Geel de opstart van een nieuw 

planningsproces. 
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o De stuurgroep N18-N118 vraagt voldoende aandacht voor de begeleiding van de 

planningsprocessen door een sterk communicatie- en participatietraject.  

 

o Op 29 juni 2017 ging de deputatie akkoord met de heropstart van het PRUP 

Regionale ontsluiting Geel en de opstart van het PRUP voor de verbinding 

N18-N118. Hierbij zal ook, indien nodig, een alternatieve inplantingszone voor 

de kantoren van VITO onderzocht worden, hetgeen kan resulteren in de opmaak 

van een PRUP ‘VITO’. De planningsprocessen worden gelijktijdig opgestart en 

zullen zoveel als mogelijk parallel lopen. 

 

2. Situering 

 

 
            Fig. 1 Situering (volgens de mobiliteitsstudie N118) 

 

Er zal gestart worden met drie planningsprocessen namelijk: 

1. Regionale ontsluiting Geel 

2. Wegverbinding N18-N118 

3. Ruimtelijk onderzoek naar de alternatieve locatie voor de kantoren van 

VITO.  

 

Afhankelijk van de resultaten van het ruimtelijk onderzoek naar de alternatieve 

locatie voor de kantoren van VITO zal er ook gestart worden met de opmaak van 

het PRUP ‘VITO’.  
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Het is niet uit te sluiten dat de planningsprocessen – hoewel gelijktijdig opgestart – 

mogelijks een andere procesaanpak en timing vereisen. Desalniettemin moeten de 

planningsprocessen onderling afgestemd worden en is de samenhang belangrijk. De 

realisatie van de regionale ontsluiting Geel is een voorwaarde om de verbinding 

tussen de N18-N118 te kunnen realiseren.  

 

3. Externe opdracht 

Omdat het complexe planningsprocessen betreffen waarbij de opmaak van een 

PRUP met meerdere effectbeoordelingen noodzakelijk is, wordt voor de opmaak 

steeds gewerkt met ondersteuning van een extern studiebureau, aangesteld op 

basis van een overheidsopdracht. 

 

De inhoud van de opdracht is 5-ledig: 

 

1. De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de regionale 

ontsluiting Geel; 

2. De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 

wegverbinding N18-N118; 

3. Het voeren van ruimtelijk onderzoek naar de alternatieve locatie voor de 

kantoren van VITO; 

4. De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘VITO’; 

5. De opmaak en uitvoering van een begeleidend communicatie- en 

participatietraject voor burgers en ondernemers (incl. grafisch werk en 

ondersteuning bij de uitvoering) en ondersteuning bij het communicatie- en 

participatietraject met bewoners en ondernemingen van Geel, Mol, Dessel, 

Retie en de ruime omgeving.  

 

Er wordt voorgesteld om 1 overheidsopdracht met selectieleidraad en bestek uit te 

schrijven voor de verschillende onderdelen zodat 1 opdrachtnemer de verschillende 

onderdelen kan uitvoeren. Omwille van de samenhang tussen deze 

planningsprocessen is het belangrijk dat dezelfde opdrachtnemer zowel de opmaak 

van de plannen en rapporten als de communicatie en participatie uitvoert, 

eventueel met voorafgaandelijk goedgekeurde onderaanneming. 

 

Het bestek is opgebouwd als een raamovereenkomst zodat op basis van de 

omstandigheden tijdens het planningsproces kan beslist worden welke post door de 

opdrachtnemer zullen uitgevoerd worden, en welke delen niet door de 

opdrachtnemer zullen uitgevoerd worden. Afhankelijk van de ligging van de 

wegverbinding N18-N118 en de locatie van de alternatieve locatie voor de kantoren 

van VITO is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk.  

 

Als plaatsingswijze van deze dienstenopdracht wordt de mededingingsprocedure 

met onderhandeling voorgesteld. Gelet op het ramingsbedrag zal de bekendmaking 

op Europees niveau dienen te gebeuren. 

 

De selectieleidraad en het bestek kan u in de bijlagen terugvinden. 

 

De deputatie vraagt uw raad om de plaatsingswijze, de selectieleidraad en het 

bestek goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar in ABM. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 augustus 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vermeld bij het decreet van 

27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, 

vergunningen- en handhavingsbeleid en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de 

definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij 

het decreet van 17 december 1997, wat de bindende bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de 

definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004, wat de bindende 

bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de 

definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende 

bepalingen betreft; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het 

ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een 

partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) waarin Geel werd 

geselecteerd als kleinstedelijk gebied; dat in de bindende bepaling nr. 42 van het 

RSPA wordt opgenomen dat de provincie de kleinstedelijke gebieden afbakent; dat 

in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geel 8 PRUP’s werden 

opgemaakt waaronder het PRUP ‘Regionale ontsluiting Geel’; 

 

Gelet op de definitieve vaststelling van het PRUP ‘Regionale ontsluiting Geel’ bij 

besluit van 14 december 2011 van de provincieraad van Antwerpen; 

 

Gelet op de vernietiging van het PRUP ‘Regionale ontsluiting Geel’ door de Raad van 

State op 16 mei 2014; 

 

Gelet op het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4° van het 

provinciedecreet; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; en latere 

aanvullingen en wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; en latere aanvullingen en wijzigingen; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; en latere aanvullingen en 

wijzigingen; 

 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 43 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; en latere aanvullingen en wijzigingen; 

 

Overwegende dat het Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) stelt dat 

de provincie plannen opmaakt voor de (her)inrichting van de secundaire wegen; 

dat in de bindende bepaling nr. 37 van het RSPA wordt opgenomen dat de provincie 

bij de herinrichting van de secundaire wegen wenst dat steeds een streefbeeld 

wordt opgemaakt en dat zij daarbij optreedt als trekker en coördinator; 

 

Overwegende de bindende bepaling nr. 28 waarin de N18 tussen Retie en Mol als 

secundaire weg type II wordt geschrapt; dat de bindende bepaling nr. 29 de N18 

tussen Retie en Mol selecteert als een secundaire weg type III; dat een secundaire 

weg type III een verzamelfunctie heeft op lokaal niveau en vaak ook een 

toeganggevende functie zonder de leefbaarheid van de omgeving in het gedrang te 

brengen; 

 

Overwegende het finaliseren door de provincie Antwerpen van de mobiliteitsstudie 

in 2007 voor de N118 (Vectris, 2007); dat het de mobiliteitsstudie aantoonde dat 

de opwaardering van de N118 tot een secundaire II-weg (en de afbouw van de 

verkeersfunctie van de N18) een oplossing biedt voor de huidige 

verkeersleefbaarheidsproblemen in de woonkernen van de betrokken gemeenten; 

dat om de N118 volwaardig te laten functioneren als een secundaire II-weg (zoals 

bepaald in het RSPA) een actieplan en een kritisch pad van acties werd bepaald; 

dat de opmaak van een PRUP en uitvoeringsontwerp voor de verbinding van de 

N118-R14 (Regionale ontsluiting Geel) en de opmaak van een RUP en 

uitvoeringsontwerp voor de verbinding van de N18-N118 Donk-Goormansdijk 

opgenomen werden als actie in het actieplan van de mobiliteitsstudie; dat binnen 

het kritisch pad van acties werd bepaald dat de regionale ontsluiting van Geel een 

voorwaarde is om de verbinding tussen de N18-N118 Donk-Goormansdijk te 

kunnen realiseren; 

 

Overwegende dat voor de locatie van de nieuwe wegverbinding N18-N118 

verschillende alternatieven worden uitgewerkt; dat het ontwerpend onderzoek voor 

de verbinding N118-N18 aantoont dat een mogelijke locatie voor de nieuwe 

verbindingsweg gelegen is ter hoogte van de terreinen van VITO en Sibelco, bij het 

kanaal Bocholt-Herentals; dat deze nieuwe weg een alternatieve route vormt voor 

het zwaar verkeer waardoor de woonkernen van Dessel en Mol gespaard worden; 

dat deze nieuwe verbindingsweg mogelijks gronden van VITO zal innemen en een 

verdere uitbouw van kantoren voor VITO kan belemmeren; dat de provincie zowel 

de ligging van de nieuwe verbinding tussen de N18 en N118, als, indien nodig, een 

alternatieve locatie voor de kantoren van het VITO zal onderzoeken; 

 

Overwegende dat er voldoende budget beschikbaar is op de boekhoudsleutel 

2017/21400000/19/0600 - Plannen en studies - Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke 

planning (ramingsnummer 2017160101); 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt als plaatsingswijze de mededingingsprocedure met 

onderhandeling goed voor de aanstelling van een opdrachtnemer voor het opmaken 

van: 

• meerdere provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen waaronder: 

o het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Regionale ontsluiting Geel’ 

te Geel; 

o het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Wegverbinding N18-N118’; 

o het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘VITO’. 

 ruimtelijk onderzoek naar de alternatieve locatie voor kantoren van VITO; 

en uitvoering van een begeleidend communicatie- en participatietraject bij deze 

planningsprocessen. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de selectieleidraad en het bestek voor de uitvoering van 

ruimtelijke planningsprocessen en een begeleidend communicatie- en 

participatietraject voor de regionale ontsluitingen Geel en Mol goed. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad neemt kennis van het ramingsbedrag van 210.000,00 EUR 

exclusief btw voor deze overheidsopdracht. 

 

Gelet op het ramingsbedrag zal de bekendmaking op Europees niveau dienen te 

gebeuren. 

 

Artikel 4: 

De provincieraad neemt kennis van de publicatie van het bestek en de 

selectieleidraad in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de 

Europese Unie op 4 september 2017 met het oog op het spoedig verloop van het 

dossier. 

 

 

Bijlagen: 

- selectieleidraad; 

- bestek. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Bollen heeft het woord. 

 

De heer BOLLEN.- Mijnheer de gedeputeerde, mijnheer Lemmens, 

In de provincieraad van 27 oktober 2016 hebben collega’s Nicole Boonen, Michel Meeus, en 

ikzelf een mondelinge vraag gesteld over deze problematiek. Wij krijgen hier de steun van 

raadslid Schoofs.  

Die vraag was tweeledig: de manier waarop men het dossier zou behandelen, en de timing. 

Ik moet over het eerste punt zeer positief zijn en u, en ook uw diensten bedanken. Als ik 

de inhoud van de opdracht bekijk, en zie punt 5, en ik citeer: “dat het opmaken en het 

uitvoeren van de begeleidende communicatie- en participatietraject voor burgers en 

ondernemingen.” Proficiat, er wordt hier altijd gezegd dat participatie niet aan bod komt, 

maar in dit dossier is dat wel zo. 
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Ik wil u ook feliciteren voor de snelheid waarop dit dossier behandeld wordt. Ik heb 

gelezen dat er reeds een info geweest is begin september, en dat de indiening moet zijn 

begin oktober. Proficiat voor deze timing. 

Maar ik heb een bedenking rond de timing van dit dossier en het kapproject. Vorige keer 

was dat nog onduidelijk, maar in tussentijd heeft NIRAS op hun site de timing gezet. 

U ziet dat men daar van 2013 mee bezig is. We krijgen in 2018 nog inwinning van adviezen. 

Daar kom ik dadelijk op terug. Dan gaat men trachten in 2019 die vergunning te krijgen om 

in exploitatie te gaan in 2022. 

Het dossier, waar dat we rond dit PRUP adviezen moeten inwinnen van Dessel en de 

omliggende gemeenten, gaat al lopen over 4 jaar. Er zijn adviezen van in de tijd dat men 

daarrond vragen gesteld heeft in functie van MER die toch wel zeggen: eerst moet er die 

omsluiting zijn voor we een positief advies geven naar exploitatie. 

Ik zou niet graag hebben dat de provincie het verwijt krijgt dat het aan haar ligt dat die 

exploitatie van het kapproject niet kan doorgaan. Ik vind dit voor de Kempen een zeer 

belangrijk project, en ik denk dat mijn collega’s uit de Kempen dit allemaal zullen beamen, 

dat intussen gedragenheid gekregen heeft. 

Mijn vraag hier is: kan het één het ander niet hypothekeren? 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dank u wel, mijnheer Bollen. 

Ik zal in alle geval uw woorden van dank die u hebt overgemaakt ook overmaken aan ons 

departement Ruimtelijke Planning, want het zijn zij natuurlijk die voor het grootste 

gedeelte verantwoordelijk zijn voor deze goede werking. 

U weet dat planningsprocessen sterk gebonden zijn aan procedures en aan wettelijke 

termijnen. De opdracht wordt hier gegund voor 4 jaar met de mogelijkheid om die 2 jaar 

te verlengen. Waarom? Omdat de nieuwe PRUP’s worden opgemaakt volgens het nieuwe 

integratiedecreet. Dit decreet vraagt een integratie tussen het RUP en de PlanMer met 

bijkomend participatie, en ook openbaar onderzoek. Die participatie waar u naar verwijst is 

ook de vraag geweest van de stad Geel om die participatie echt mee te nemen, en om al 

veel vroeger, en dat doen we nu, in de procedure de bevolking in te lichten en te laten 

participeren. Dus we gaan dat doen, maar veel participatie kan er ook voor zorgen dat de 

termijnen iets langer duren. Maar daar is nog niets over gezegd. We zullen zien hoe dat in 

de praktijk loopt. In alle geval, de verschillende PRUP’s kunnen ook niet tegelijk in 

procedure gaan. Dat kunnen we niet doen. Eerst moet het PRUP regionale ontsluiting van 

Geel beginnen alvorens gestart kan worden aan de wegverbinding tussen de N18 en de 

N118. Het is pas dan, wanneer duidelijkheid bestaat over het gekozen tracé voor de 

wegverbinding tussen de N18 en de N118, of een nieuwe locatie voor het VITO moet 

gezocht worden. Indien ja, zal een ruimtelijk onderzoek en een nieuw PRUP VITO moeten 

opgemaakt worden. Het zijn veel dingen die aan mekaar hangen. Het is een heel ingewikkeld 

iets, maar dat weet u ook. Dus een veel strakkere timing dan we hier hebben naar voor 

gebracht lijkt mij niet meteen mogelijk, maar we gaan in elk geval met jullie opmerkingen 

rekening houden. We zullen ook regelmatig in de commissie terugkoppelen. Maar we moeten 

ons houden aan de wettelijke procedures. U weet ook, mijnheer Bollen, dat die af en toe 

wel eens kunnen uitlopen. Ik hoop van niet, maar we mogen ook niet het risico lopen dat 
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door bepaalde versnellingen in te bouwen we procedures tegen ons krijgen. Want u weet 

dat men al van 2007 bezig is met dit project, en de Raad van State heeft ons op zeker 

moment teruggefloten. We willen ten allen tijde vermijden dat dit terug zou gebeuren voor 

een toch wel zeer belangrijk dossier. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Bollen heeft het woord. 

 

De heer BOLLEN.- Ik zou graag hebben dat u toch eens met het stadsbestuur overlegd, 

want zij hebben al duidelijk gezegd naar dat MER toe, dat deze ontwikkelingen rond het 

kapproject pas kunnen gebeuren als de realisatie van de verbinding er is, de regionale 

ontsluiting. Ik denk dat het belangrijk is dat jullie met de stad Geel overleggen, en dat met 

NIRAS bekijken. U hebt daarstraks zelf gezegd dat ook VITO, en al die zaken, gekoppeld 

zijn. We hebben zelf moeten strijden om VITO in onze provincie te houden. Dus ik denk 

dat het enorm belangrijk is dat we hier de neuzen in dezelfde richting zetten, en dat hier 

weer geen vertragingsmanoeuvres gebeuren waar achteraf de paraplu naar de provincie 

wordt opengezet. Dat vrees ik ook. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik heb ook wel verwezen naar het standpunt van de 

stad Geel. Wat zeggen die? Eerst regionale ontsluiting, en dan pas exploitatie, berging 

radioactief afval. Dat is wat u ons geschreven hebt. Maar in de besprekingen over de 

regionale ontsluiting, of in de stuurgroep van de mobiliteitsstudie N18-N118, is daar niets 

van naar voor gekomen. U hebt het mij nu doorgestuurd. Ik zal in alle geval contact 

opnemen met de stad Geel en met hen overleg plegen wat het nu zal zijn, want ik denk dat 

het in de ganse procedure inderdaad een heel belangrijke opmerking is. Ik dank u daarvoor 

dat u die hier hebt aangebracht in deze zitting. 

 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 3 onthoudingen. 
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Nr. 2/3 van de agenda 

 

Gebiedsgericht project ARO – Valorisatie van 

de open ruimte in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout – 

engagementsverklaring. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Situering  

 

Het actieplan van het gebiedsgericht project Noorderkempen omvat de actie 6.0 

‘Open Ruimte in de Noorderkempen’. Het project kreeg de werktitel ARO. 

 

De deputatie heeft op 11 december 2014 de opdracht gegeven voor het opstellen 

van een projectdefinitie voor het valoriseren en herwaarderen van de open ruimte 

in de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout aan Intoe bvba.  

De gevraagde finaliteit van de opdracht is een eindrapport dat bestaat uit een 

conceptstudie en een vertaling van de concept(en) in de praktijk. Het studieproject 

is inmiddels beëindigd.  

 

Op de stuurgroep van de mobiliteitsstudie van de Noorderkempen van 18 november 

2016 is afgesproken om de actie 6.0 ‘Open ruimte in de Noorderkempen’ als apart 

gebiedsgericht project/proces los te koppelen van de mobiliteitsstudie. 

 

De deputatie heeft op 26 januari 2017 beslist een opdracht te plaatsen voor de 

procesondersteuning van het gebiedsgericht project/proces ARO.  

 

De deputatie heeft op 30 maart 2017 een raamovereenkomst goedgekeurd met 

Intoe bvba uit Leuven, waarin deze deelprocessen zijn geconcretiseerd.  

De deputatie heeft op 24 mei 2017 kennis genomen over de indiening van twee 

subsidiedossiers bij het plattelandsloket van de VLM, namelijk: 

 Projectaanvraag Koplopers ARO 

 Projectaanvraag Veerpont de Liereman - Ravelsbos 

Beide projectaanvragen zijn inmiddels goedgekeurd.  

 

2. Inhoud van het eindrapport 

 

ARO komt voort uit de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen. Daar was één van 

ruimtelijke doelstellingen het versterken van de open ruimte en het faciliteren van 

een goed functionerende land- en tuinbouw.  

 

Het ARO-rapport is het resultaat van een studie voor het open ruimtegebied in 

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. Dit gebied is gekozen als pilootproject en is 

herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (ten noorden en ten oosten, de 

gewestweg Turnhout – Baarle (ten westen) en de autosnelweg (ten zuiden). Dit 

vormt ARO tot een proeftuin voor een studie mede gebaseerd op een intensief 

overlegproces.  

 

Het rapport geeft een visie op de open ruimte en de mogelijkheden voor verdere 

economische, toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking ervan.  

 

De studie is opgestart in het voorjaar 2015 met als doel het project rond het 

waarderen van de aaneengesloten open ruimte in ARO zo goed mogelijk te 

definiëren. Het betrof de zoektocht naar een sterkere economische en 
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maatschappelijke valorisatie van de ruimte. Zoals in elke studie is vertrokken 

vanuit de bestaande structuren, potenties en kwaliteiten van het projectgebied. Vrij 

snel is geëvolueerd naar een bottom-up proces-aanpak gebaseerd op vrijwillige 

samenwerking.  

 

Hierbij is duidelijk afgesproken om niet tussen te komen in sectorale plannen en 

afbakeningsprocessen van de Vlaamse overheid. Er is gekozen voor aparte elkaar 

versterkende werksporen. Voor elk van deze werksporen is heel wat overleg 

gevoerd en per werkspoor is een aparte workshop gehouden waarbij visies zijn 

afgetoetst.  

 

Een eerste spoor hebben we ‘Beleefbare landschappen’ genoemd. De uitdaging 

hier was hoe bestaande publieke groendomeinen maatschappelijk, recreatief - 

toeristisch en economisch beter te ontsluiten en valoriseren. Hierbij is overlegd met 

de grote spelers van de natuursector, het Agentschap voor Natuur en Bos en 

Natuurpunt met een structuurschets als resultaat. 

 

 
 

Een tweede spoor is een ‘Leefbare landbouw’. De vraagstelling was hier of en 

hoe een verbreding van landbouw, met oog op versterking van het economisch en 

maatschappelijk draagvlak voor de landbouw in de streek en de 

400 beroepsbedrijven in het bijzonder, kan georganiseerd worden.  

Anders dan bij de natuursector hebben we eerst geluisterd naar individuele 

landbouwers. Alle mogelijke initiatieven op vlak van recreatie, verbrede 
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voedselvoorziening, … zijn aan bod gekomen en afgetoetst maar bovenal zijn de 

hinderpalen om tot realisatie te komen benoemd. Nadien is via de landbouwraden 

en de vakorganisaties zoals Boerenbond en ABS de visievorming verder besproken. 

Het resultaat van dit intensief overleg heeft ertoe geleid dat een ‘koploperbeweging’ 

met landbouwers is opgericht die zich engageert om verbredingsinitiatieven voor te 

bereiden op te volgen. 

 

 
 

Een derde werkspoor wordt Levende landgoederen genoemd. Niet minder dan 

10 uitgestrekte landgoederen maken ARO uniek maar blijven relatief onbekend 

omdat ze publiek ontoegankelijk zijn. Landelijk Vlaanderen zat als gesprekspartner 

samen met de landgoedeigenaars mee aan tafel en heeft ideeën uit de inspirerende 

uitgave ‘Ondernemen met Natuur - tips voor grondeigenaren’ van de Nederlandse 

Federatie voor Particulier Grondbezit aangebracht. Samen hebben we verkend hoe 

nieuwe verdienmodellen voor de landgoederen en een grotere maatschappelijke 

beleving ervan hand in hand kunnen gaan. In samenspraak met de 

landgoedeigenaars worden mogelijke projecten in kaart gebracht en worden 

concrete voorstellen verder uitgewerkt.  
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3. Samenwerkingsstructuur  

 

Tijdens het verloop van deze studie is een draagvlak ontstaan bij de drie 

gemeentebesturen en de andere stakeholders binnen landbouw en natuur om aan 

de slag te gaan met concrete projecten. Eind 2016 is afgesproken om de visies en 

ideeën uit de studie verder uit te werken. Hiervoor is een apart gebiedsgericht 

proces opgestart rond deze ‘open ruimte kamer’ waarbij de provincie een actieve 

rol opneemt.  

 

De samenwerking binnen het werkingsgebied ARO wordt vorm gegeven via een 

projectbureau en stuurgroep met eigen samenstelling, rolverdeling en taken.  

 

Het projectbureau wordt gevormd door de structurele partners. Deze zijn 

bestuurlijk verantwoordelijk en co-financierend. Dit zijn in eerste instantie de 

3 gemeenten en de provincie. Andere structurele partners kunnen instappen. De 

structurele partners brengen de werkingsmiddelen en/of werkkracht in voor de 

globale werking. Het projectbureau informeert en enthousiasmeert (potentiële) 

open-ruimteondernemers in het gebied, stuurt en volgt de uitvoering van 

deelprojecten, neemt de toeristisch-recreatieve vermarkting op, stemt af en wisselt 

informatie uit met de buurgemeenten en –regio’s,…  

 

De stuurgroep waarin naast de 3 gemeenten en de provincie ook alle bij het gebied 

en/of proces betrokken overheden (bv. ANB, waterwegbeheerder,…), 
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gebiedsgerichte organisaties (bv. Regionaal Landschap, Rurant,…), 

middenveldorganisaties (bv. Boerenbond, ABS, Natuurpunt,…)vertegenwoordigd 

zijn, geeft sturing aan het proces.  

 

 
 

Op de vergadering met de drie colleges van Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout van 

14 maart 2017 is een ontwerp engagementsverklaring besproken samen met een 

voorstel van een rollend programma van projecten voor het werkjaar 2017.  

 

4. Inhoud van de engagementsverklaring 

 

De spil van het gebiedsgerichte proces en dus van het projectbureau zijn de drie 

gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout en de provincie Antwerpen. In een 

open structuur kunnen (op termijn) weliswaar bijkomende partners structureel 

toetreden tot het projectbureau en financieel of logistiek bijdragen tot de globale 

gebiedswerking. Op korte termijn zal de werking vooral gedragen worden door de 

gemeenten en de provincie. 

 

Om een zeer breed en legislatuur overschrijdend engagement te krijgen wordt 

voorgesteld deze te ondertekenen door de 4 partners.  

De partners engageren zich daarbij, op basis van overleg en consensus, de visie en 

de concepten zoals verwoord in het eindrapport van de studie te realiseren waarbij 

de concepten op te vatten zijn als ideeën, voorbeelduitwerkingen, inspirerende 

mogelijkheden en niet als beslist beleid.  
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Concreet engageren de partijen zich: 

 Tot opmaak van een rollend programma van projecten ter uitvoering van de 

visie en jaarlijkse monitoring en aanvulling van dit programma 

 Om naar eigen draagkracht financieel of met personeel of logistiek te 

participeren bij de uitvoering van projecten 

 Eigen projecten die kaderen in de visie te bespreken met andere partners met 

oog op verruiming naar het volledige gebied ARO, het zoeken naar synergiën,… 

 Actieve deelname aan projectbureau en stuurgroep 

 

Het engagement werd reeds goedgekeurd door de schepencolleges van de drie 

gemeenten (Ravels 21.03.2017, Oud-Turnhout 05.04.2017 en Arendonk 

22.06.2017) en wordt in september voorgelegd aan de respectievelijke 

gemeenteraden.  

Het loopt van ondertekening tot oktober 2023 en is uiteraard verlengbaar.  

 

Digitale bijlagen  

- Engagementsverklaring 

- Rollend programma 

- Eindrapport – augustus 2017 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de engagementsverklaring ‘Uitvoering van het 

gebiedsgericht project ARO’ goed zoals voorgebracht. 

 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
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Nr. 2/4 van de agenda 

 

Onderhandse schenking bij handgift van het DUCCI-ensemble 

aan de stad Mechelen door het APB Museum voor 

Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het Ducci- ensemble (1547-1556) omvat een schouwboezem met muurschildering 

van de marteling van de Heilige Laurentius, acht zoldercasettes met 

bandornamenten en zeven tondi, een medaillon van keizer Karel, een schouwlijst 

met tekens van de dierenriem, twee schouwstijlen met laat-gotisch snijwerk in 

witte zandsteen, onderdelen van de casettezoldering (losse planken en tondi), en 

een gedemonteerde trap, alle afkomstig van het afgebroken hotel Ducci in de 

Huidevettersstraat in Antwerpen. De stukken werden in 1952 door de provincie 

verworven en ca. 1959 in de Van de Wervezaal van het kasteel Sterckshof in 

Deurne geplaatst.  

 

Het Ducci-ensemble behoort tot het oud fonds van het Museum Sterckshof 

(ingeschreven als nummers S926-930 en S6347 in de museuminventaris). 

 

Het geheel heeft een totale verzekeringswaarde van 170.178,91 EUR. Het is een 

uniek bewaard ensemble dat bovendien een unicum is in Vlaanderen.  

 

Het Ducci-ensemble maakt ook geen onderdeel uit van het als monument 

beschermde gebouw, dat nu te koop staat. Genoemd ensemble past ook niet meer 

in het nieuwe collectiebeleid van APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 

Diamant, en kan via handgift overgedragen worden aan de stad Mechelen, die 

hiervoor op 31 januari 2017 een aanvraag indiende. Het Ducci-ensemble zal 

geïntegreerd worden in het nieuwe museum Hof Van Busleyden, museum van de 

Bourgondische Nederlanden. Door de stad Mechelen werd een gemotiveerd voorstel 

bezorgd tot integratie van het ensemble. De integratie gebeurt maximaal doch 

gefaseerd, en dit omwille van de timing, en de kosten voor onderzoek, conservatie, 

restauratie en presentatie. 

 

De Juridische dienst heeft samen met de dienst Erfgoed, gemandateerd bij 

deputatiebesluit van 29 juni jl. om de overdracht te begeleiden, de schenking via 

handgift uitgewerkt (bijlage 1). Aan de handgift wordt een inventaris toegevoegd 

(bijlage 2). De handgift houdt voldoende rekening met de aspecten van 

onvervreemdbaarheid alsook met de hierboven beschreven maximale integratie en 

ontsluiting. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel:  

Het Ducci-ensemble wordt onderhands bij handgift geschonken aan de stad 

Mechelen door het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. 

 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 

Architectuurarchief Provincie Antwerpen. 

Definitieve aanvaarding van de schenkingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

APA bouwde in de afgelopen jaren zijn collectie verder uit met belangrijke 

aanwinsten. Volgende archieven werden opgenomen in de APA-collectie en worden 

door de provincieraad van Antwerpen aanvaard en opgenomen in de collectie van 

het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen: 
 

- Walter Steenhoudt (1930) 

- Leo Beeck (1921-2009) 

- Leo D’Hulst (1923-2006) 

- Yves De Bont (?) 

- Paul Semal (1891-1975) en Hubert Semal (1930-2010) 

- Paul Neefs (1933-2009) 

- Jef Folders (1921-2015) 

- Willem Michiels (1930) 

- Karel Dasseville (1924-2015) 

- Renaat Soetewey (1913-1977) 

- Hans Autrique (1940-2010) 

- Georges Baines (1925-2013) 

- Jos Willems (1906-1961) 

- Charles Meysman (1915-?) 

- Peter Wittockx (1853-?) en Hendrik-Adolf Wittockx (1893-1965) 

- NV Vlaminck  

- Emiel Van Averbeke (1876-1946), dossier cantorij Aarschot, boeken en 

tijdschriften 

- Walter Toebhans (1935-?) 

- Steven Stals (?) 

- Lode Regnier (1915-1999) 

- Alfred Portielje (1883-1965) en Donald Portielje (1912-2010), archiefrelicten 

- Viktor Maeremans (1902-1986) 

- Koninklijke Vereniging voor Natuur & Stedeschoon vzw 

- AGOS (Actiegroep oude Stad) 
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- Herman Huygh (1923-1977) 

- Michel Bourgeois (1936-2011) 

- Edward Careels (1857-1933) 

- Guido Derks (1925-2006) 

- Jos Gabriëls (1920-1979) 

- Lou Jansen (1935-) 

- Paul Gevers (1939-) 

- Willem Aerts (1950-2013), archief opleiding wetenschappelijke activiteiten 

(tentoonstelling KVNS over De Meir, 1983) 

- Roland Sepeli (?), deel van het archief, boeken en tijdschriften 

- Frans Laporta (1907-2002), archief late jaren 1930 tot vroege jaren 1990 
 

Daarnaast werd ook een bruikleenovereenkomst, met inachtneming van een 

opzegtermijn van 6 maanden, waarbij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen een 

aantal 19e en 20e–eeuwse architectentekeningen en gerelateerde documenten voor 

onbepaalde duur in bruikleen geeft aan het Architectuurarchief Provincie 

Antwerpen. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 augustus 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De hierboven opgesomde aangeboden architectuurarchieven en -relicten worden 

aanvaard en opgenomen in de collectie van het Architectuurarchief van de provincie 

Antwerpen. 
 
 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
 

Nr. 2/6 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association. Rekening 2016. 

Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

A Erediensten 

AP: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 
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1. In vergadering van 14 juni 2017 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen de rekening 

over het dienstjaar 2016 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 

17 augustus 2017 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2016 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2016. 

 

a. Het budget 2016 voorzag geen investeringsuitgaven, noch 

investeringsontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 39.262,00 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 39.262,00 EUR, 

waarvan: 

- geldinzameling gelovigen: 8.271,56 EUR; 

- overschot 2014: 6.169,44 EUR; 

- provincietoelage: 24.821,00 EUR. 

b. In vergadering van 16 december 2015 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2016. 

 

c. De provinciesubsidie ten bedrage van 24.821,00 EUR werd uitbetaald op 

1 april 2016. 

 

3. De rekening 2016 bevat op de exploitatie als uitgaventotaal 20.062,61 EUR en 

als ontvangstentotaal 27.462,18 EUR met bijgevolg een batig saldo van 

7.399,57 EUR. Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het 

exploitatiebudget 2018. 

 

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 islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te 

Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen, ingekomen op 

het provinciebestuur van Antwerpen op 17 augustus 2017; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 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 

islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met: 
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als som van de ontvangsten: 27.462,18 EUR 

als som van de uitgaven: 20.062,61 EUR 

 _____________ 

met een batig saldo van: 7.399,57 EUR. 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2016 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association 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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

58 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek 

Maria Boodschap. Budget 2018. Akteneming. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 

2019 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te 

Antwerpen goedgekeurd. Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet voor 2018 

geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2018 exploitatie-uitgaven ten 

bedrage van 21.340,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 

6.030,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van (21.340,00 EUR – 

6.030,00 EUR =) 15.310,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2018 opgemaakt en goedgekeurd in 

vergadering van 9 juni 2017. Het budget 2018 werd gunstig geadviseerd 

door Metropoliet Athenagoras op 26 juni 2017. Het dossier is op 3 augustus 

2017 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. Er zijn in 2018 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. In 

het budget 2018 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 

21.340,00 EUR. De exploitatieontvangsten worden geraamd op 

6.030,00 EUR. De provinciesubsidie bedraagt voor 2017 voor de exploitatie 

derhalve (21.340,00 EUR – 6.030,00 EUR =) 15.310,00 EUR – 526,57 EUR 
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(gecorrigeerd overschot 2016) = 14.783,43 EUR; dit is 526,57 EUR minder 

dan het bedrag van 15.310,00 EUR opgenomen in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014 – 2019. 

 

Luidens de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciale subsidie in het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciale subsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2018 van de 

Grieks-orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2018 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek van Maria 

Boodschap te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 26 juni 2017 

van Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

3 augustus 2017; 

 

Gelet op het budget 2018, waaruit blijkt dat de Grieks-orthodoxe kerkfabriek in 

2018 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 14.783,43 EUR, terwijl 

in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 een hogere exploitatiesubsidie 

van 15.310,00 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 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: 

Akte wordt genomen van het budget 2018 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek van 

Maria Boodschap te Antwerpen met een provinciesubsidie van 14.783,43 EUR voor 

het tekort op het exploitatiebudget 2018. 

 

 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen. 
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Nr. 2/8 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

Christus' Geboorte. Budget 2018. Akteneming. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 

2019 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek van Christus’ Geboorte te 

Antwerpen goedgekeurd. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2017 geen investeringsuitgaven noch 

investeringsontvangsten. 

Het meerjarenplan voorzag voor 2018 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

21.910,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 8.400,00 EUR met 

een geraamde provinciesubsidie van (21.910,00 EUR – 8.400,00 EUR =) 

13.510,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2018 opgemaakt en goedgekeurd in 

vergadering van 2 juli 2017. Het budget 2018 werd gunstig geadviseerd 

door Metropoliet Athenagoras op 18 juli 2017. Het dossier is op 14 augustus 

2017 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2018 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 

21.910,00 EUR. De exploitatieontvangsten worden geraamd op 

8.400,00 EUR. 

De provinciesubsidie bedraagt voor 2018 voor de exploitatie derhalve 

(21.910,00 EUR – 8.400,00 EUR =) 13.510,00 EUR – 604,09 EUR 

(gecorrigeerd overschot 2016) = 12.905,91 EUR; dit is 604,09 EUR minder 

dan het bedrag van 13.510,00 EUR opgenomen in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014 – 2019. 

 

Luidens de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciale subsidie in het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciale subsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2018 van de 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek van Christus’ Geboorte te Antwerpen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2018 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek van Christus’ 

Geboorte te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 18 juli 2017 

van Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

14 augustus 2017; 
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Gelet op het budget 2018, waaruit blijkt dat de Russisch-orthodoxe kerkfabriek in 

2018 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 12.905,91 EUR, terwijl 

in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 een iets hogere 

exploitatiesubsidie van 13.510,00 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 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: 

Akte wordt genomen van het budget 2018 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

van Christus’ Geboorte te Antwerpen met een provinciesubsidie van 12.905,91 EUR 

voor het tekort op het exploitatiebudget 2018. 

 

 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (PIMD). 

Begrotingswijziging Nr. 1 van 2015. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. In vergadering van 22 september 2016 heeft uw raad de begroting 2015 (derde 

ontwerp) van de PIMD-Antwerpen gunstig geadviseerd zonder begrotingstechnische 

opmerkingen. 

Deze begroting 2015 werd pas op 8 mei 2017 goedgekeurd door de Minister van 

Justitie. 

In de periode tussen 5 februari 2015 (inzending van de aangepaste begroting 2015 

(tweede ontwerp) en 11 mei 2017 (de betekening van het hogervermelde 

ministerieel goedkeuringsbesluit van de begroting 2015 (derde ontwerp) heeft de 

PIMD-Antwerpen nog de volgende financiële documenten ingezonden, die alle 

onderworpen zijn aan het bijzonder administratief toezicht van hetzij de deputatie 

(jaarrekeningen) hetzij uw raad (begrotingen en begrotingswijzigingen): 
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1° de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 (ingekomen op 9 april 2015); 

2° de begroting 2016 (ingekomen op 13 mei 2015); 

3° de jaarrekening 2015 (ingekomen op 7 april 2016); 

4° de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 (ingekomen op 7 april 2016); 

5° de begroting 2017 (ingekomen op 8 augustus 2016); 

6° de begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 (ingekomen op 8 augustus 2016); 

7° de jaarrekening 2016 (ingekomen op 7 april 2017); 

8° de begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 (ingekomen op 7 april 2017); 

9° de begroting 2018 (ingekomen op 11 mei 2017). 

 

Indien die dossiers volgens de gangbare procedureregels vermeld in de organieke 

wet van 21 juni 2002 elk afzonderlijk chronologisch moeten afgehandeld worden, 

waarbij telkens moet gewacht worden op het expliciete goedkeuringsbesluit van de 

Minister van Justitie betreffende het onmiddellijk voorafgaande document, zou het 

circa twee (2) jaar duren (tot de herfst 2019) vooraleer de begrotingen 2016, 2017 

en 2018 van de PIMD-Antwerpen uiteindelijk goedgekeurd zijn en de 

provinciesubsidies voor 2016, 2017 en 2018 (saldi ten opzicht van de uitbetaalde 

voorlopige twaalfden) kunnen uitbetaald worden. Dit is natuurlijk moeilijk 

verdedigbaar en zelfs nefast voor de werking en voor de financiële situatie van de 

PIMD-Antwerpen. 

 

Daarom vond er eind januari 2017 op de FOD Justitie een overleg plaats met de 

PIMD-Antwerpen, waarbij overeengekomen werd dat alle documenten globaal in 

één enkele beweging zouden worden geadviseerd door de provincie en daarna door 

de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), en dat zij ook in één enkele beweging daarna 

zouden goedgekeurd worden door de Minister van Justitie. 

 

De begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 van de PIMD-Antwerpen is het eerste 

financieel document in voormelde reeks. 

 

2. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 2 april 

2015 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 goedgekeurd. 

Op dat tijdstip was de situatie van de financiële documenten van de 

PIMD-Antwerpen onzeker. 

 

1° Op 2 februari 2015 had de PIMD-Antwerpen een volledig dossier ingezonden met 

een aangepaste begroting 2015 (tweede ontwerp), zoals goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur in vergadering van 18 december 2014. 

 

Deze begroting 2015 bevatte de aankoop van het gebouw Diependael te Mechelen 

voor de prijs van 2.200.000,00 EUR te financieren met een lening van 

2.200.000,00 EUR bij de ING-bank met een looptijd van 20 jaar en met een vast 

jaarlijks terug te betalen bedrag van 143.104,16 EUR, waardoor de begroting 2015 

afsloot met als resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.118.634,00 1.118.634,00 0,00 

buitengewone dienst: 2.246.050,00 2.246.050,00 0,00 

_______________________________________________________________ 

totaal: 3.364.684,00 3.364.684,00 0,00 

 

en met een totale provinciesubsidie van 1.084.774,70 EUR (gewone dienst) + 

46.047,53 EUR (buitengewone dienst) = 1.130.822,23 EUR. 
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2° In zitting van 26 februari 2015 besliste de deputatie om de burgerlijke 

rechtshandelingen van de PIMD-Antwerpen (aankoop van een gebouw en afsluiten 

van een lening) gemotiveerd ongunstig te adviseren en de Minister van Justitie te 

verzoeken om beide rechtshandelingen niet te machtigen. 

 

3° In zitting van 26 februari 2015 besliste de deputatie eveneens om de totale 

provinciale subsidie 2015 te beperken tot het bedrag van 969.950,00 EUR (het 

bedrag van de totale uitgaven op de gewone dienst van de begroting 2014 van de 

PIMD-Antwerpen) en ze uit te betalen in voorlopige twaalfden om de twee 

maanden. 

 

4° In dezelfde vergadering van 2 april 2015 had de Raad van Bestuur van de PIMD-

Antwerpen de jaarrekening 2014 goedgekeurd met als totaal overschot 

156.007,89 EUR, waarvan 136.437,91 EUR op de gewone begroting en 

19.569,98 EUR op de buitengewone begroting. Deze jaarrekening 2014 werd 

gunstig geadviseerd door de deputatie in zitting van 30 april 2015, door de CVR op 

8 juni 2015 en werd goedgekeurd door de Minister van Justitie op 19 juli 2016. 

 

3. Luidens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 

van de materiële en financiële belangen van de erkende centra voor morele 

dienstverlening, dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije 

jaar werd afgesloten, de boni van 2014 op te nemen in de begrotingswijziging Nr. 1 

van 2015 met als resultaat  

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone begroting: 1.255.071,91 1.118.634,00 136.437,91 

buitengewone begroting: 2.265.619,98 2.246.050,00 19.569,98 

__________________________________________________________________ 

totaal: 3.520.691,89 3.364.684,00 156.007,89 

 

4. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 is onderworpen aan het advies van uw 

raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002. 

De deputatie stelt uw raad voor om de ingediende begrotingswijziging Nr. 1 van 

2015 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 

financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34; 

 

Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 

van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele 

dienstverlening; 
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Gelet op artikel 147, § 5, 4° van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 van de 

Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, waarbij: 

- de ontvangsten op de gewone begroting (1.118.634,00 EUR) verhoogd werden 

met 136.437,91 EUR en gebracht werden op 1.255.071,91 EUR; 

- de ontvangsten op de buitengewone begroting (2.246.050,00 EUR) verhoogd 

werden met 19.569,98 EUR en gebracht werden op 2.265.619,98 EUR; 

- de uitgaven op de gewone begroting (1.118.634,00 EUR) en op de buitengewone 

begroting (2.246.050,00 EUR) ongewijzigd zijn gebleven. 

 

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 van de PIMD-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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2016. 

Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. In vergadering van 22 april 2015 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2016 

goedgekeurd. Met brief van 13 mei 2015 heeft de PIMD de begroting 2015 

ingezonden. 

 

In deze begroting 2015 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone begroting: 987.108,00 987.108,00 0,00 

buitengewone begroting: 139.500,00 139.500,00 0,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.126.608,00 1.126.608,00 0,00 
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2. In de brief van 13 mei 2015 worden door de PIMD gedetailleerde toelichtingen 

verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage). 

 

3. De belangrijkste vaststellingen zijn: 

 

1° De uitgaven en ontvangsten betreffende het betwiste project Diependael te 

Mechelen (aankoop van het gebouw) werden niet opgenomen in de begroting 2016. 

 

2° De gewone begroting 2016 is, ondanks de stijging van sommige indexgevoelige 

posten, in totaliteit verminderd ten opzichte van de onbetwiste posten in de initiële 

begroting 2015 (eerste ontwerp), gunstig geadviseerd door uw raad in vergadering 

van 25 september 2014. 

 

3° De buitengewone begroting 2016 is in totaliteit wel verhoogd ten opzichte van 

de onbetwiste posten in de initiële begroting 2015 (eerste ontwerp), gunstig 

geadviseerd door uw raad in vergadering van 25 september 2014, omdat rekening 

werd gehouden met een verhuis van de vestiging in Herentals en met de inrichting 

van alle huizen volgens een nieuw concept in de loop van 2016. 

 

4° De verhoging van de kredieten in de afdeling 406 van de buitengewone 

begroting heeft geen verhoging van de provinciesubsidie tot gevolg, omdat de boni 

van 2014 deze som van de buitengewone begroting volledig dekt. Het geraamde 

bedrag van de totale provinciesubsidie (968.600,11 EUR) valt zelfs iets lager uit 

dan het totale bedrag van 969.950,00 EUR van de voorlopige twaalfden in de loop 

van 2016 uitbetaald aan de PIMD-Antwerpen als voorlopige provinciesubsidie 2016. 

 

4. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt 

worden voorgesteld: 

 

JAAR BEGROTING SUBSIDIE 

 BEGROTINGSWIJZIGING 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2004 600.000,00 EUR (100,00 %) 600.000,00 EUR (100,00 %) 

2005 630.000,00 EUR (105,00 %) 630.000,00 EUR (105,00 %) 

 

2006 679.360,00 EUR (113,23 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

2006 930.164,00 EUR (155,03 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

 

2007 700.000,00 EUR (116,67 %) 692.000,00 EUR (115,33 %) 

2007 875.996,00 EUR (146,00 %) 650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2008 778.910,00 EUR (129,82 %) 765.910,00 EUR (127,65 %) 

2008 799.465,00 EUR (133,24 %) 650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2009 813.685,00 EUR (135,61 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

2009 893.971,51 EUR (149,00 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

 

2010 813.335,00 EUR (135,56 %) 798.184,00 EUR (133,03 %) 

2010 992.756,62 EUR (165,46 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2011 894.405,00 EUR (149,07 %) 879.405,00 EUR (146,57 %) 

2011 952.911,20 EUR (158,82 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 
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2012 929.975,00 EUR (155,00 %) 910.836,86 EUR (151,81 %) 

2012 1.011.799,68 EUR (168,63 %) 799.000,00 EUR (133,17 %) 

 

2013 986.470,00 EUR (164,41 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

2013 1.119.918,55 EUR (186,65 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

 

2014 991.850,00 EUR (165,31 %) 983.850,00 EUR (163,98 %) 

2014 1.063.360,00 EUR (177,23 %) 973.970,00 EUR (163,98 %) 

 

2015 (eerste ontwerp) met enkel de niet-betwiste posten: 

 1.011.580,00 EUR (168,60 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2016 1.126.608,00 EUR (187,77 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 

van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2016 van de Provinciale Instelling 

voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

begrotingstechnische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen 

van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, 

inzonderheid de artikelen 32 en 33; 

 

Gelet op artikel 147,§5, 4° van het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begroting 2016 van de Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de 

gewone begroting 987.108,00 EUR en op de buitengewone begroting 

139.500,00 EUR of in totaal 1.126.608,00 EUR en met als geraamde 

provincietoelage 848.670,09 EUR op de gewone begroting en 119.930,02 EUR op 

de buitengewone begroting of in totaal 968.600,11 EUR. 

 

Beslist wordt de begroting 2016 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische 

opmerkingen.  

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/11 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (PIMD). 

Begrotingswijziging Nr. 1 van 2016. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 24 maart 

2016 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 goedgekeurd en met brief van 

7 april 2016 ingezonden. 

In die brief van 7 april 2016 (zie bijlage) worden gedetailleerde toelichtingen 

verstrekt inzake deze begrotingswijziging. Daaruit blijkt dat zowel op de uitgaven 

als op de ontvangsten (zowel op de gewone dienst als op de buitengewone dienst) 

alle betwiste kredieten met betrekking tot het project Diependael te Mechelen terug 

werden opgenomen. 

 

2. Voordien op 2 februari 2015 had de PIMD-Antwerpen reeds een volledig dossier 

ingezonden met een aangepaste begroting 2015 (tweede ontwerp), zoals 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering van 18 december 2014. 

Deze begroting 2015 bevatte de aankoop van het gebouw Diependael te Mechelen 

voor de prijs van 2.200.000,00 EUR te financieren met een lening van 

2.200.000,00 EUR bij de ING-bank met een looptijd van 20 jaar en met een vast 

jaarlijks terug te betalen bedrag van 143.104,16 EUR, waardoor de begroting 2015 

afsloot met als resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.118.634,00 1.118.634,00 0,00 

buitengewone dienst: 2.246.050,00 2.246.050,00 0,00 

_________________________________________________________________ 

totaal: 3.364.684,00 3.364.684,00 0,00 

 

3. In zitting van 26 februari 2015 had de deputatie beslist om de burgerlijke 

rechtshandelingen van de PIMD-Antwerpen (aankoop van een gebouw en afsluiten 

van een lening) gemotiveerd ongunstig te adviseren en de Minister van Justitie te 

verzoeken om beide rechtshandelingen niet te machtigen. 

 

4. Blijkbaar gingen de PIMD-Antwerpen en de CVR er op het ogenblik (24 maart 

2016) van de goedkeuring van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 nog steeds 
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van uit dat de Minister van Justitie de betwiste rechtshandelingen toch zou 

machtigen, wat in de realiteit nooit gebeurd is. 

 

5. Door rekening te houden met het resultaat van de rekening 2015 (die op 

dezelfde Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen werd goedgekeurd), door 

heropneming van alle kredieten met betrekking tot het project Diependael en door 

een reeks kredietverschuivingen en kredietvermeerderingen en 

kredietverminderingen leidde de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 tot volgend 

resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.208.790,64 1.208.790,64 0,00 

buitengewone dienst: 2.378.099,33 2.378.099,33 0,00 

________________________________________________________________ 

totaal: 3.586.889,97 3.586.889,97 0,00 

 

6. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 is onderworpen aan het advies van uw 

raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 gunstig te 

adviseren onder voorbehoud van de volgende voorstellen tot wijziging: 

De schrapping (eigenlijk de terug op 0,00 EUR zetting) van alle kredieten op de 

gewone en op de buitengewone dienst zowel van de ontvangsten als van de 

uitgaven, die betrekking hebben op het betwiste project Diependael te Mechelen, 

zodat de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 uiteindelijk tot volgend resultaat leidt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.087.108,00 1.055.686,64 31.421,36 

buitengewone dienst: 178.099,33 170.500,33 7.599,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.265.207,33 1.226.186,97 39.020,36 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 

financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34; 

 

Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 

van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele 

dienstverlening; 

 

Gelet op artikel 147, § 5, 4° van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 van de 

Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.208.790,64 1.208.790,64 0,00 

buitengewone dienst: 2.378.099,33 2.378.099,33 0,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 3.586.889,97 3.586.889,97 0,00 

 

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 van de PIMD-Antwerpen 

gunstig te adviseren onder voorbehoud van de volgende voorstellen tot wijziging: 

de op 0,00 EUR stelling van alle kredieten op de gewone en op de buitengewone 

dienst, zowel van de ontvangsten als van de uitgaven, die betrekking hebben op 

het project Diependael te Mechelen (aankoop van het gebouw en afsluiten van een 

lening), met als resultaat van de gesuggereerde voorstellen tot wijziging: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.087.108,00 1.055.686,64 31.421,36 

buitengewone dienst: 178.099,33 170.500,33 7.599,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.265.207,33 1.226.186,97 39.020,36 

 

Deze wijzigingen worden voorgesteld omdat de aankoop van het gebouw 

Diependael te Mechelen niet strookt met de langetermijnvisie van de provinciale 

overheid op de gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele 

morele dienstverlening in de provincie Antwerpen. 

 

 

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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
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Nr. 2/12 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening (PIMD). 

Begroting 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. In vergadering van 28 april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2017 

goedgekeurd. Met brief van 20 juli 2016 heeft de PIMD de begroting 2017 

ingezonden. 

 

In deze begroting 2017 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone begroting: 1.112.000,00 1.112.000,00 0,00 

buitengewone begroting: 20.500,00 20.500,00 0,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.132.500,00 1.132.500,00 0,00 

 

De totale provinciesubsidie 2017 wordt geraamd op 1.130.500,00 EUR, waarvan 

1.110.000,00 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone 

begroting. 

 

2. In de brief van 20 juli 2016 worden door de PIMD gedetailleerde toelichtingen 

verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage). 

 

De belangrijkste vaststellingen zijn: 

 

1° De uitgaven en ontvangsten betreffende het betwiste project Diependael te 

Mechelen (aankoop van het gebouw) werden – evenals in de initiële begroting 2016 

- niet meer opgenomen in de begroting 2017. 

 

2° De gewone begroting 2017 is in totaliteit vermeerderd ten opzichte van de 

initiële begroting 2016. Dit komt vooral door de huur van een gebouw te Antwerpen 

(vanaf februari 2016) en de geplande huur van een gebouw te Mechelen voor de 

huisvesting van het nieuwe VC De Schakel in de loop van 2016 en door de te 

verwachten indexeringen in 2017 (wedde van de boekhouder, bestaande 

huurcontracten voor gebouwen te Turnhout, Herentals, Geel, Lier en Mol. 

 

De buitengewone begroting 2017 is in totaliteit verminderd ten opzichte van de 

initiële begroting 2016. 

 

De stijging van de provinciesubsidie van 973.970,00 EUR naar 1.130.500,00 EUR 

(een stijging met 156.530,00 EUR) is daardoor te verklaren. Sinds 2013 werd het 

krediet voor de provinciesubsidie niet meer verhoogd. Vermits er in 2017 een totaal 

bedrag van 969.950,00 EUR (voorlopige twaalfden) zal uitbetaald worden, zou de 

provincie in 2018 een saldo van 160.550,00 EUR dienen bij te passen. Dit is echter 

nog helemaal niet zeker, vermits eerst het resultaat van de rekening 2017 dient 

afgewacht te worden, die vermoedelijk weer met een batig saldo zal afsluiten. 
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3. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt 

worden voorgesteld: 

 

JAAR BEGROTING SUBSIDIE 

 BEGROTINGSWIJZIGING 

---------------------------------------------------------------------------------------------

2004 600.000,00 EUR (100,00 %) 600.000,00 EUR (100,00 %) 

2005 630.000,00 EUR (105,00 %) 630.000,00 EUR (105,00 %) 

 

2006 679.360,00 EUR (113,23 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

2006 930.164,00 EUR (155,03 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

 

2007 700.000,00 EUR (116,67 %) 692.000,00 EUR (115,33 %) 

2007 875.996,00 EUR (146,00 %) 650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2008 778.910,00 EUR (129,82 %) 765.910,00 EUR (127,65 %) 

2008 799.465,00 EUR (133,24 %) 650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2009 813.685,00 EUR (135,61 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

2009 893.971,51 EUR (149,00 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

 

2010 813.335,00 EUR (135,56 %) 798.184,00 EUR (133,03 %) 

2010 992.756,62 EUR (165,46 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2011 894.405,00 EUR (149,07 %) 879.405,00 EUR (146,57 %) 

2011 952.911,20 EUR (158,82 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2012 929.975,00 EUR (155,00 %) 910.836,86 EUR (151,81 %) 

2012 1.011.799,68 EUR (168,63 %) 799.000,00 EUR (133,17 %) 

 

2013 986.470,00 EUR (164,41 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

2013 1.119.918,55 EUR (186,65 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

 

2014 991.850,00 EUR (165,31 %) 983.850,00 EUR (163,98 %) 

2014 1.063.360,00 EUR (177,23 % 973.970,00 EUR (163,98 %) 

 

2015 (eerste ontwerp) met enkel de niet-betwiste posten: 

 1.011.580,00 EUR (168,60 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2016 1.126.608,00 EUR (187,77 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

2016 1.226.186,97 EUR (204,36 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2017 1.132.500,00 EUR (188,75 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 

van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2017 van de Provinciale Instelling 

voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

begrotingstechnische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 71 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen 

van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, 

inzonderheid de artikelen 32 en 33; 

 

Gelet op artikel 147,§5, 4° van het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begroting 2017 van de Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de 

gewone begroting 1.112.000,00 EUR en op de buitengewone begroting 

20.500,00 EUR of in totaal 1.132.500,00 EUR en met als geraamde 

provincietoelage 1.110.000,00 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op 

de buitengewone begroting of in totaal 1.130.500,00 EUR. 

 

Beslist wordt de begroting 2017 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische 

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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/13 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 

van 2016. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 26 juli 

2016 de begroting 2015 (derde ontwerp) goedgekeurd. In deze begroting 2015 
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(derde ontwerp) werden alle kredieten met betrekking tot het betwiste project 

Diependael te Mechelen weggelaten. Deze begroting werd dan ook gunstig 

geadviseerd door uw raad in vergadering van 22 september 2016 en werd intussen 

ook goedgekeurd door de Minister van Justitie op 8 mei 2017. 

 

2. In dezelfde vergadering van 26 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur van de 

PIMD-Antwerpen eveneens een begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 goedgekeurd, 

waarbij voormelde kredieten met betrekking tot het betwiste project Diependael te 

Mechelen eveneens zijn weggelaten. 

 

Deze begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 sluit met volgend resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.055.686,64 1.055.686,64 0,00 

buitengewone dienst: 178.099,33 178.099,33 0,00 

_______________________________________________________________ 

totaal: 1.233.785,97 1.233.785,97 0,00 

 

In deze begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 bedraagt de totale provinciesubsidie 

968.600,11 EUR, namelijk 848.670,09 EUR op de gewone begroting en 

119.930,02 EUR op de buitengewone begroting. 

 

Dit bedrag bedraagt iets minder dan het bedrag van 969.950,00 EUR dat de 

provincie als totale subsidie voor 2016 uitbetaald heeft in voorlopige twaalfden. 

 

3. De begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 is onderworpen aan het advies van uw 

raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de ingediende begrotingswijziging Nr. 2 van 

2016 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 

financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34; 

 

Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 

van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele 

dienstverlening; 

 

Gelet op artikel 147, § 5, 4° van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 van de 

Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.055.686,64 1.055.686,64 0,00 

buitengewone dienst: 178.099,33 178.099,33 0,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.233.785,97 1.233.785,97 0,00 

 

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 van de PIMD-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. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/14 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (PIMD). 

Begrotingswijziging Nr. 1 van 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 26 juli 

2016 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 goedgekeurd. 

 

2. In dezelfde vergadering had de Raad van Bestuur de jaarrekening 2016 

goedgekeurd met een totaal overschot van 253.518,33 EUR (110.686,91 EUR op de 

gewone begroting en 142.831,42 EUR op de buitengewone begroting. Deze 

jaarrekening 2016 werd gunstig geadviseerd door de deputatie in zitting van 

7 september 2017 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

3. Luidens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 

van de materiële en financiële belangen van de erkende centra voor morele 

dienstverlening, dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije 
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jaar werd afgesloten, de boni van 2016 op te nemen in de begrotingswijziging Nr. 1 

van 2017. De Raad van Bestuur heeft tegelijk een aantal kredietverschuivingen en 

kredietvermeerderingen en kredietverminderingen op de gewone en op de 

buitengewone begroting verricht. 

 

Deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 sluit met volgend resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.222.686,91 1.177.625,00 45.061,91 

buitengewone dienst: 163.331,42 163.331,42 0,00 

_________________________________________________________________ 

totaal: 1.385.018,33 1.340.956,42 45.061,91 

 

In deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 bedraagt de totale provinciesubsidie 

1.130.500,00 EUR. 

 

De provinciale overheid gaat er echter van uit dat de provinciesubsidie voor het 

volledig jaar 2017 beperkt blijft tot het bedrag van 969.950,00 EUR, uitbetaald in 

voorlopige twaalfden. 

 

3. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 is onderworpen aan het advies van uw 

raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de ingediende begrotingswijziging Nr. 1 van 

2017 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 

financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34; 

 

Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 

van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele 

dienstverlening; 

 

Gelet op artikel 147, § 5, 4° van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 van de 

Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat: 
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 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst: 1.222.686,91 1.177.625,00 45.061,91 

buitengewone dienst: 163.331,42 163.331,42 0,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.385.018,33 1.340.956,42 45.061,91 

 

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 van de PIMD-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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/15 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2018. 

Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

AP: Erediensten 

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen. 

 

1. In vergadering van 28 april 2017 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2018 

goedgekeurd. Met brief van 2 mei 2017 heeft de PIMD de begroting 2018 

ingezonden. 

 

In deze begroting 2018 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone begroting: 1.151.806,00 1.151.806,00 0,00 

buitengewone begroting: 20.500,00 20.500,00 0,00 

__________________________________________________________________ 

totaal: 1.172.306,00 1.172.306,00 0,00 

 

De totale provinciesubsidie 2018 wordt geraamd op 1.126.244,09 EUR, waarvan 

1.105.744,09 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone 

begroting. 

 

2. In de brief van 2 mei 2017 en in de begroting 2018 zelf worden door de PIMD 

gedetailleerde toelichtingen verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage). 
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De belangrijkste vaststellingen zijn: 

 

1° De uitgaven en ontvangsten betreffende het betwiste project Diependael te 

Mechelen (aankoop van het gebouw) werden – evenals in de initiële begroting 2017 

- niet meer opgenomen in de begroting 2018. 

 

2° De gewone begroting 2018 is in totaliteit vermeerderd ten opzichte van de 

initiële begroting 2017. Dit komt vooral omdat: 

- de begroting 2018 van het CMD Herentals hoger is dan bij de andere CMD’s 

(Huizen van de Mens), omdat de uitgaven van de antennes Lier en Mol hierin 

werden opgenomen; 

- door de te verwachten indexatie sommige uitgaven (huur gebouwen, 

energieprijzen) stijgen; 

- de vrijzinnige activiteiten uitbreiden en dus de uitgaven in de afdeling 230 (kosten 

met betrekking tot activiteiten) stijgen met 6,21 % ten opzichte van 2017. 

 

3° De buitengewone begroting 2018 is constant gebleven ten opzichte van de 

initiële begroting 2017. 

 

4° De verhoging van de gewone begroting 2018 heeft echter geen financiële 

nadelige consequentie voor de provincie, omdat dank zij de aanwending van het 

saldo van de boni 2016 (45.061,91 EUR) en de financiële opbrengsten van 

1.000,00 EUR de provinciesubsidie in 2018 daalt van 1.130.500,00 EUR naar 

1.126.244,09 EUR (daling met 4.255,91 EUR). 

 

3. De deputatie vestigt er evenwel de aandacht op dat voor het jaar 2017 nog 

voorlopige twaalfden zullen uitbetaald worden ten bedrage van 969.950,00 EUR. 

Het bedrag dat in 2018 als verhoogde provinciesubsidie zal moeten uitbetaald 

worden, zal in grote mate afhangen van het resultaat van de jaarrekening 2017. 

 

4. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt 

worden voorgesteld: 

 

JAAR BEGROTING SUBSIDIE 

 BEGROTINGSWIJZIGING 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2004 600.000,00 EUR (100,00 %) 600.000,00 EUR (100,00 %) 

2005 630.000,00 EUR (105,00 %) 630.000,00 EUR (105,00 %) 

 

2006 679.360,00 EUR (113,23 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

2006 930.164,00 EUR (155,03 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

 

2007 700.000,00 EUR (116,67 %) 692.000,00 EUR (115,33 %) 

2007 875.996,00 EUR (146,00 %) 650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2008 778.910,00 EUR (129,82 %) 765.910,00 EUR (127,65 %) 

2008 799.465,00 EUR (133,24 %) 650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2009 813.685,00 EUR (135,61 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

2009 893.971,51 EUR (149,00 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

 

2010 813.335,00 EUR (135,56 %) 798.184,00 EUR (133,03 %) 

2010 992.756,62 EUR (165,46 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 
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2011 894.405,00 EUR (149,07 %) 879.405,00 EUR (146,57 %) 

2011 952.911,20 EUR (158,82 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2012 929.975,00 EUR (155,00 %) 910.836,86 EUR (151,81 %) 

2012 1.011.799,68 EUR (168,63 %) 799.000,00 EUR (133,17 %) 

 

2013 986.470,00 EUR (164,41 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

2013 1.119.918,55 EUR (186,65 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

 

2014 991.850,00 EUR (165,31 %) 983.850,00 EUR (163,98 %) 

2014 1.063.360,00 EUR (177,23 %) 973.970,00 EUR (163,98 %) 

 

2015 (eerste ontwerp) met enkel de niet-betwiste posten: 

 1.011.580,00 EUR (168,60 %) 977.718,23 EUR (162,95 %) 

 

2016 1.126.608,00 EUR (187,77 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

2016 1.226.186,97 EUR (204,36 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2017 1.132.500,00 EUR (188,75 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

2017 1.340.956,42 EUR (223,49 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2018 1.172.306,00 EUR (195,38 %) 1.126.244,09 EUR (187,70 %) 

 

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 

van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2018 van de Provinciale Instelling 

voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

begrotingstechnische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen 

van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, 

inzonderheid de artikelen 32 en 33; 

 

Gelet op artikel 147,§5, 4° van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begroting 2018 van de Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de 

gewone begroting 1.151.806,00 EUR en op de buitengewone begroting 

20.500,00 EUR of in totaal 1.172.306,00 EUR en met als geraamde 
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provincietoelage 1.105.744,09 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op 

de buitengewone begroting of in totaal 1.126.244,09 EUR. 

 

Beslist wordt de begroting 2018 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische 

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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 

Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 

beleid’. 

 

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid 

 

 Project Vliegende StartersBrigade (deelbudget 40.000 EUR) 

 

Het project ‘Vliegende StartersBrigade’ van VOKA - Kamer van Koophandel 

Antwerpen-Waasland heeft tot doel het ondernemerschap bij schoolgaande 

jongeren te bevorderen. Het is een laagdrempel initiatief gericht op 

laatstejaarsstudenten ASO, BSO en TSO en het is een netoverschrijdend project dat 

zich uitstrekt over heel de provincie Antwerpen. Het project bouwt zo een brug 

tussen onderwijs en het ondernemerschap. 

 

De Vliegende StartersBrigade organiseert inspiratie- en informatiesessies over 

zelfstandig ondernemen voor laatstejaarsstudenten waarbij de focus bij de 

inspiratiesessies voornamelijk ligt op het motiveren van de ‘goesting-factor’ en het 

uitwerken van een business strategie. De focus bij de informatiesessies ligt 

voornamelijk op de rechten en plichten van zelfstandige ondernemers en de 

verschillende (administratieve) zaken die komen kijken bij de effectieve opstart van 

een onderneming. 

 

Met het project ‘Vliegende StartersBrigade’ willen de 3 arrondissementele VOKA – 

Kamers van Koophandel van de provincie Antwerpen (Antwerpen-Waasland, 

Mechelen en Kempen) ook verder een neutraal webplatform uitbouwen waar 

jongeren en leerlingen van het secundair onderwijs alles omtrent ondernemerschap 

kunnen terugvinden zoals ‘inspiratiefilmpjes’, cases en vaak gestelde vragen. Dit 

schooljaar zullen er ook “train-the-trainer”-sessies worden aangeboden. 

Leerkrachten zijn cruciaal in het stimuleren van ondernemerschapsvaardigheden en 

ondernemerschap bij hun leerlingen. Via interactieve workshops voor leerkrachten 

ontdekken zij hoe ze ondernemerschap kunnen incorporeren in hun normale lessen 

en hoe ze jongeren de juiste competenties kunnen aanleren. 

 

De volledige kosten van de 3 arrondissementele VOKA – Kamers van Koophandel 

van de provincie Antwerpen voor het project ‘Vliegende StartersBrigade’ worden 

geraamd op 55.000 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk in de 

opname en montage van de ‘inspiratiefilmpjes’, onderhoud en update website en 

promotiekosten. De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de organisatie 

van een 100-tal inspiratie-en informatiesessies over zelfstandig ondernemen. 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Vliegende StartersBrigade’ een bedrag van 

40.000 EUR uit te trekken voor de vzw VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-

Waasland. 
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 Project Meest ondernemende jeugdbeweging (deelbudget 15.000 EUR) 

 

Het project ‘Meest ondernemende jeugdbeweging’ van UNIZO Provincie Antwerpen 

heeft tot doel het ondernemerschap te stimuleren binnen de context van een 

jeugdbeweging. Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en ze 

effectief in te zetten om een project te realiseren. Door samen te werken en hun 

talenten te verbinden, ontwikkelen ze vaardigheden die een meerwaarde zijn voor 

de arbeidsmarkt. Het is ook relevant om bij jongeren het ondernemerschap te 

stimuleren waarbij maatschappelijke uitdagingen op een creatieve manier worden 

geanalyseerd en op een ondernemende wijze worden aangepakt, zodat binnen 

toekomstige ondernemingen vanuit nieuw leiderschap gekeken wordt naar 

toegevoegde waarde die ondernemers kunnen creëren voor de maatschappij. 

 

Het traject dat wordt doorlopen om de ‘meest ondernemende jeugdbeweging’ te 

verkiezen is grosso modo als volgt: 

 Lancering van het project tijdens de Dag van de Jeugdbeweging 

(20/10/2017). De doelgroep die in aanmerking komt om actief te 

participeren zijn de acht erkende Vlaamse jeugdbewegingen. Zij worden 

opgeroepen om hun ondernemersidee te pitchen aan Unizo. 

 Bekendmaking van de vijf finalisten (26/01/2018). De finalisten – degene 

met het meest innovatieve en haalbare ondernemersidee – krijgen 

begeleiding bij het schrijven van hun business- en financieel plan. Ze 

worden samengebracht in een tweedaagse bootcamp waarin peer to peer 

coaching, maar ook inspirerende workshops centraal staan. 

 Uitreiking van de award ‘meest ondernemende jeugdbeweging’ (eind juni 

2018). 

 

De kosten voor het project ‘meest ondernemende jeugdbeweging’ worden geraamd 

op 33.500 EUR. De werkingskosten zijn verdeeld onder PR & communicatiekosten, 

kosten organisatie van tweedaagse bootcamp (catering, huur locatie, …) en 

personeelskosten voor projectbegeleiding. Voorgesteld wordt om voor het project 

‘meest ondernemende jeugdbeweging’ een bedrag van 15.000 EUR uit te trekken 

voor de vzw Unizo Provincie Antwerpen. 

 

 Project Demoprojecten duurzame chemie (deelbudget 100.000 EUR) 

 

De provincie Antwerpen telt ongeveer 1.400 bedrijven die actief zijn binnen de 

cluster ‘Chemische producten, farmaceutische producten en kunststoffen’. In veel 

van deze bedrijven worden processen gehanteerd die reeds lang een gevestigde 

waarde zijn. Deze processen zijn door de jaren heen geoptimaliseerd en het is niet 

vanzelfsprekend om er zomaar zaken aan te wijzigen. Bij sommige processen kan 

een kleine verandering echter een grote impact hebben op de duurzaamheid van 

het proces. Het Expertisecentrum Duurzame Chemie (EC DC) van Karel de Grote 

Hogeschool wil met dit project een katalysator zijn om veranderingsprocessen door 

te voeren met het oog op duurzame, hernieuwbare en groene productie. 

 

Op termijn wil EC DC een dienstverleningscentrum uitbouwen waar chemische 

bedrijven terecht kunnen met hun vragen rond het ‘vergroenen’ en ‘verduurzamen’ 

van hun processen en producten. Om de (technologische) mogelijkheden, 

(bedrijfseconomische) opportuniteiten en het belang van ‘vergroenen’ en 

‘verduurzamen’ overtuigend te illustreren, wil het EC DC in dit project een aantal 

representatieve demoprojecten ‘duurzame chemie’ realiseren. Het EC DC richt zich 

hierbij in de eerste plaats voornamelijk op kmo’s omdat bij deze bedrijven zowel de 
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technische als de financiële drempel vaak het hoogst is om te ‘vergroenen’ en te 

‘verduurzamen’. Bij opstart van het project zullen alle chemische bedrijven in de 

provincie Antwerpen worden aangeschreven. Parallel zal de opstart van het project 

verschijnen in nieuwsbrieven van relevante koepelorganisaties (Essenscia, 

Catalisti, …) en uiteraard op de website van Karel de Grote Hogeschool. 

 

De demoprojecten worden zo opgevat dat vertrekkende vanuit een concrete vraag 

of probleemstelling aangebracht door een bedrijf, in nauwe samenwerking 

gestreefd wordt naar het behalen van resultaten die door het betrokken bedrijf 

onmiddellijk kunnen worden toegepast binnen de eigen bedrijfsvoering en die een 

positieve impact hebben op duurzaamheid. Deze case studies die worden 

uitgevoerd, moeten een voorbeeld zijn voor andere bedrijven om hun bestaande 

processen kritisch te bekijken. 

 

De kosten voor het project ‘Demoprojecten duurzame chemie’ worden geraamd op 

159.500 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten (consumables voor 

case studies, promotie voor het project, organisatie infoavonden), 

investeringskosten (aankoop nieuw analysetoestel) en personeelskosten (algemene 

projectondersteuning, projectmedewerker op masterniveau en coördinatie door 

hoofd Expertisecentrum Duurzame Chemie). 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Demoprojecten duurzame chemie’ een 

bedrag van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Karel de Grote 

Hogeschool. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2018 toe te komen op de dienst economie en internationale 

samenwerking. 

 

 Project Antwerp.SRL (deelbudget 30.000 EUR) 

 

Antwerp Smart Region Link vzw (Antwerp.SRL) is een netwerkorganisatie waarin de 

kruisbestuiving tussen kenniswerkers (Universiteit Antwerpen), beleidsmakers en 

ondernemers (Voka) centraal staat. Antwerp.SRL bestaat sinds 2012 en vindt zijn 

oorsprong in een reeds langer bestaande, meer generieke samenwerking tussen 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de Universiteit Antwerpen. 

De bedoeling is actief bij te dragen tot de ontwikkeling van een competitief en 

innovatief ecosysteem in de Antwerpse regio, middels enerzijds het ruim bekend 

maken van samenwerkingsopportuniteiten tussen bedrijven en de universiteit, en 

anderzijds het identificeren en stimuleren van economische groeipolen waarnaar 

valorisatiegericht wetenschappelijk onderzoek kan georiënteerd worden. 

 

Onderzoekers die willen valoriseren moeten in Antwerp.SRL een breed netwerk van 

bedrijven uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen vinden. Bedrijven moeten 

in Antwerp.SRL een platform vinden dat hen toelaat hun verwachtingen en noden 

met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten kenbaar te 

maken aan academische onderzoekers die het potentieel hebben hen de 

oplossingen te bieden. Aangezien het academisch onderzoek per definitie streeft 

naar bundeling van kennis, wordt daarbij bij voorkeur gekeken naar samenwerking 

met andere kennisinstellingen en onderzoekscentra gelegen in dezelfde regio. 

 

Hiermee sluit het model dat Antwerp.SRL voor ogen heeft meteen perfect aan bij de 

triple-helix strategie voor regionale economische ontwikkeling (kennisinstellingen-
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overheid-bedrijfsleven) die ook door de Vlaamse overheid als leidraad wordt 

genomen. Aangezien de provincie Antwerpen het overheidsniveau is dat het nauwst 

aansluit bij de geografische omschrijving van onze doelgroep, is de provincie de 

meest aangewezen en logische partner om een triple-helix model vorm te geven. 

Met de POM Antwerpen wordt reeds intensief samengewerkt voor de uitbouw van 

het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel en in het kader van de 

incubator UBIS, twee projecten die kaderen binnen de doelstellingen van 

Antwerp.SRL. 

 

Eind 2014 werd een nieuwe coördinator bij Antwerp.SRL aangesteld en daarmee 

werd ook een nieuw lanceringstraject gedefinieerd, waarbij ingezet wordt op een 

doorgedreven online communicatiestrategie. Anwerp.SRL wil ook verder generieke 

en themaspecifieke evenementen (met de focus gericht op bijv. logistiek en 

chemie) organiseren. De multidisciplinaire aanpak (betrokkenheid van verschillende 

faculteiten en bedrijven uit diverse sectoren) werd als doeltreffend beschouwd en 

tevens een model voor toekomstige evenementen. 

 

De kosten voor het project ‘Antwerp.SRL’ worden geraamd op 52.100 EUR. Deze 

kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor coördinator/expert 

marketing & communicatie) en kosten verbonden aan het organiseren van 

evenementen & marketingcommunicatie.  

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Antwerp.SRL’ een bedrag van 30.000 EUR 

te voorzien ten behoeve van de vzw Antwerp Smart Region Link. In afwijking van 

artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de 

subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 

verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2018 toe te komen op de dienst 

economie en internationale samenwerking. 

 

 Samenwerking tussen praktijkcentra van de provincie Antwerpen voor 

Europese projecten (deelbudget 63.200 EUR) 

 

Het is voor individuele praktijkcentra niet evident om toegang te vinden tot 

Europese projecten waarbij grotere consortia nodig zijn. Indien het toch zou lukken 

om als individueel praktijkcentrum aan te sluiten, wordt de inhoud van het project 

volledig door die grotere consortia bepaald. Doel van dit projectvoorstel is de 

krachten te bundelen van de 4 praktijkcentra in de provincie Antwerpen om 

kennisuitwisseling en netwerkvorming te versterken en in te zetten op het 

gezamenlijk uitwerken van Europese onderzoeks- en samenwerkingsprojecten. 

De 4 praktijkcentra zijn: Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH), 

Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en Proefstation voor de Groenteteelt 

Sint-Katelijne-Waver (PSKW). 

 

Onderstaande thema’s zijn in onderling overleg geselecteerd om als gezamenlijk 

project goedgekeurd te krijgen.  

 Innovatieve technieken uit fundamenteel onderzoek implementeren met oog 

op het verduurzamen van de land- en tuinbouw. 

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 

sector voor een emissie-armere land- en tuinbouw. 

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 

sector voor een energie-efficiëntere land- en tuinbouw. 

De praktijkcentra hebben sinds 2015 met de steun van de Provincie Antwerpen een 

gezamenlijke projectcoördinator in dienst - die om praktische redenen - bij 
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1 praktijkcentrum (PSKW) op de loonrol staat. De praktijkcentra wensen deze 

samenwerking te bestendigen en bovendien meer zichtbaarheid te geven. Dankzij 

de inzet van de gezamenlijke projectcoördinator werden reeds 7 gezamenlijke 

projectdossiers ingediend in verschillende Vlaamse en Europese programma’s 

(PDPO, EFRO Vlaanderen, Interreg Noordwest Europa, LIFE Environment,…). 

Hiermee werd een goede basis gelegd voor een verdere samenwerking voor het 

uitwerken en opstarten van nieuwe Europese onderzoeks- en 

samenwerkingsprojecten. 

 

De directe doelgroep van dit project zijn de 4 bovenvermelde praktijkcentra in de 

provincie Antwerpen. De land- en tuinbouwers zullen uiteraard al de 

projectresultaten van het praktijkonderzoek ontvangen zodat zij hun kennisniveau 

kunnen verhogen en alzo ook hun toppositie kunnen handhaven. Dit sluit aan bij de 

eerste doelstelling van het provinciaal landbouwbeleid: kennis en expertise binnen 

de landbouw verhogen om via ondernemerschap en innovatie de land- en 

tuinbouwsector te verduurzamen. 

 

De kosten voor het project ‘Samenwerking tussen praktijkcentra van de provincie 

Antwerpen voor Europese projecten’ worden geraamd op 79.000 EUR. Deze kosten 

zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor projectcoördinator) en 

verplaatsing- en reiskosten. De 4 praktijkcentra dragen gezamenlijk 20% van deze 

kosten (15.800 EUR). Voorgesteld wordt aldus om voor het project een bedrag van 

63.200 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Proefstation voor de Groenteteelt. In 

afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 2018 

toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 

Koophandel Antwerpen-Waasland (project ‘Vliegende StartersBrigade’), vanuit het 

verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 

2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2017160135). 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 15.000,00 EUR aan vzw Unizo Provincie 

Antwerpen (project ‘Meest ondernemende jeugdbeweging’), vanuit het 

verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 

2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2017160135). 
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Artikel 3: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote 

Hogeschool (project ‘Demoprojecten duurzame chemie’), vanuit het verdeelkrediet 

‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2017 

ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2018 

toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking. 

 

Artikel 4: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Antwerp Smart 

Region Link (project ‘Antwerp.SRL’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2018 

toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking. 

 

Artikel 5: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 63.200,00 EUR aan vzw Proefstation voor 

de Groenteteelt (project ‘Samenwerking tussen praktijkcentra van de provincie 

Antwerpen voor Europese projecten’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van 

het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 2018 

toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. 

Met het 5de project is een samenwerking tussen praktijkcentra provincie Antwerpen in het 

kader van Europese projecten met enkele interessante thema’s, onder andere missie 

armere landbouw, energie-efficiëntere landbouw, enz. 

Er zijn 4 praktijkcentra daaraan verbonden die elk voor 20% zouden financieren, maar één 

van die 4 is ook tegelijkertijd begunstigde: het Proefstation voor de Groenteteelt. 

Onze vraag is nu in heel die constructie: wie betaalt die resterende 20%? En wat is de rol 

van het Proefcentrum voor de Groenteteelt hier nu eigenlijk in? 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Dit is de voortzetting van datgene wat in het verleden 

al was opgezet. Het gaat over de samenwerking van de 4 proefcentra, alleen is het zo dat 

het degressief is, en dat de bedoeling is dat er meer en meer financiering komt uit 

Europese projecten die binnengehaald worden waarmee men van start kan gaan.  
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Waarom is het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver de 

begunstigde? Omdat diegene die het doet daaraan verbonden wordt. Dat binnengekomen 

bedrag moet die gebruiken om de wedden van de betrokkenen te betalen, en zij financieren 

mee ook. 

 

 

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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

De heer CUYT laat weten dat voor hem een ja-stem genoteerd mag worden. 
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4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van 

de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de 

deputatie in zitting van 7 september 2017 beslist tot het overhevelen van bepaalde 

kredieten van het provinciale budget naar het budget van de autonome 

provinciebedrijven (APB’s) en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat 

met vzw-structuur (EVAP’s) of omgekeerd. 

 

In het provinciale budget worden de verminderingen respectievelijk 

vermeerderingen van de kredieten tegengewogen door het verhogen respectievelijk 

verlagen van de dotatie aan enkele provinciebedrijven in het initiële budget van 

2017. 

 

Het evenwicht van het budget blijft evenwel bewaard. Bijgevoegd vindt u het 

schema M2: de staat van het financiële evenwicht per APB of EVAP. 

 

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen (PIH is van de derde reeks wijzigingen 

aan het budget 2017): 

 
Benaming APB/EVAP 2017 2018 2019 

APB Provinciaal Onderwijs 

Antwerpen (POA) 

+ 94.949,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Fotomuseum Provincie 

Antwerpen (FM) 

-111.082,67 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Modemuseum Provincie 
Antwerpen (MOMU) 

-211.578,02 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Arenbergschouwburg 
Provincie Antwerpen (APA) 

+14.089,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Museum voor Edel-
smeedkunst, Juwelen en 
Diamant (MEJD) 

-120.804,60 EUR 0 EUR 0 EUR 

EVAP De MuseumStichting 

(DMS) 

+960.264,29 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Provinciaal Recreatie-
domein Zilvermeer (PRZ) 

-10.000,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Provinciaal Recreatie-

domein De Schorre (PRDS) 

+30.000,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne (PIH) 

-24.512,00 EUR -72.282,00 EUR -73.908,00 EUR 

APB Hooibeekhoeve (HH) +70.691,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

 

De wijzigingen in de budgetten van de respectievelijk autonome provinciebedrijven 

en extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 

voorgelegd te worden aan de provincieraad. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 194 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd worden de kredietvermeerderingen en/of –verminderingen bij de 

vierde reeks wijzigingen aan het budget 2017 van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met 

vzw-structuur. 

 

 

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. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 5 stemmen nee. 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). 

Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 

2019 (budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 7 september 2017 

beslist tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 

2017 - 2019. 

 

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende het evenwicht van het budget; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de aanpassing van het evenwicht van het meerjarenplan 

2014-2019 naar aanleiding van de aanpassing van het evenwicht van het 

budget 2017 door de vierde reeks wijzigingen. 

 

 

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. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

49 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben nee gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 7 onthoudingen. 
 

De heer MERCKX laat weten dat voor hem een nee-stem genoteerd mag worden, in plaats 

van de onthouding die geregistreerd werd. 
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Nr. 4/3 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Diverse wijzigingen 

personeelsbudget Provincie en verzelfstandigde entiteiten. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven 

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Onderhavig voorstel heeft tot doel om een aantal wijzigingen aan het 

personeelsbudget van de Provincie en de personeelsdotaties van de van de 

Provincie verzelfstandigde entiteiten te laten goedkeuren.  

 

Deze budgetwijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge de beslissing van de deputatie 

om de transitie van personeelsleden binnen de sector cultuur reeds vanaf 1 oktober 

2017 voor te bereiden per APB en op het niveau van de hiervoor opgerichte 

Museumstichting. Hierdoor dient er voor de laatste 3 maanden van dit jaar 

personeelsbudget naar diverse locaties te worden overgeheveld. 

 

In concreto zijn de volgende budgetwijzigingen op personeelsvlak noodzakelijk:  

 

1) Er dient een interne aanpassing te gebeuren van het 

personeelsbudget van de Provincie omdat de statutairen van APB 

APA, FM, MOMU en MEJD gedurende de laatste 3 maanden van dit 

jaar door hen betaald worden. 

 

Dit komt neer op een verlaging van de provinciale uitgaven en ontvangsten 

inzake personeel. Omdat beiden elkaar perfect tegenwegen konden deze 

wijzigingen reeds als een interne kredietaanpassing gebeuren waardoor ze 

de facto buiten deze budgetwijziging vallen. 

 

2) Er dient een dotatieverhoging te worden toegekend aan APB APA, 

FM, MOMU en MEJD om de salarissen van de statutaire medewerkers 

van SCUL te betalen gedurende de laatste 3 maanden van dit jaar. 

 

De statutaire suppoosten van de musea worden hierbij verdeeld per 

museum en het budget voor de overige statutaire stafmedewerkers wordt 

verschoven naar APB FM. 

 

3) Er dient personeelsbudget overgeheveld te worden naar de 

Museumstichting voor de betaling van de contractanten van APB FM, 

MOMU, MEJD en deze van SCUL gedurende de laatste 3 maanden van 

dit jaar.  

 

Voor wat betreft de APB’s dient een deel van de provinciale dotaties van APB 

FM, MOMU en MEJD afgesplitst te worden naar de dotatie toegekend aan de 

Museumstichting. Deze middelen worden aangevuld met provinciaal budget 

van SCUL voor de betaling van de contractuele suppoosten en de overige 

contractuele stafmedewerkers. 

 

Bovenstaande verschuivingen van personeelsbudget worden enkel toegepast op het 

lopende budget van 2017 omdat de middelen vanaf 2018 in het kader van de 

bestuurshervorming verevend worden en dus geen onderdeel meer uitmaken van 
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het provinciale budget. De verschuivingen behelzen de reguliere 

weddecomponenten van de maanden oktober, november en december alsook de 

hieraan verbonden onregelmatige prestaties en extralegale voordelen. De 

eindejaarstoelage valt buiten deze oefening (de eindejaarstoelage is nog ten laste 

van de provincie). 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget 2017 voor de 

overheveling van deze middelen aan uw raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven.  

 

Daling budget SCUL (vastbenoemde personeelsleden die naar de APB’s 

gaan) 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 293.206,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse 

sociale voordelen: vastbenoemd personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid onder de 

budgetsleutel 0739 / 62010000 (ramingsnummer 2017002092).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur 

A Lonen en wedden SCUL 

 

Stijging dotaties APB’s (vastbenoemde personeelsleden SCUL die naar de 

APB’s gaan) 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 

vermeerderd met 14.089,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan 

Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera 

onder de budgetsleutel 0702 / 64900000 (ramingsnummer 2017160006). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 

vermeerderd met 157.403,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan 

Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 

64900000 (ramingsnummer 2017160009).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Fotomuseum 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 

vermeerderd met 68.069,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Museum 

voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 

/ 64900000 (ramingsnummer 2017160027).  
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 

vermeerderd met 53.645,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan 

Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 

64900000 (ramingsnummer 2017160014).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Modemuseum 

 

Daling budget SCUL (contractuele personeelsleden die naar DMS gaan) 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 237.682,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse 

sociale voordelen: niet-vastbenoemd personeel/ Overig kunst- en cultuurbeleid 

onder de budgetsleutel 0739 / 62020000 (ramingsnummer 2017002093).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur 

A Lonen en wedden SCUL 

 

Daling dotaties APB’s (contractuele personeelsleden die naar DMS gaan) 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 268.485,67 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum 

Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 

(ramingsnummer 2017160009).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Fotomuseum 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 188.873,60 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Museum voor 

Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 

64900000 (ramingsnummer 2017160027).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 
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De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 265.223,02 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum 

Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 

(ramingsnummer 2017160014).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie Modemuseum 

 

Stijging dotatie DMS (contractuele personeelsleden die naar DMS gaan) 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 

vermeerderd met 960.264,29 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan De 

Museumstichting (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 

(ramingsnummer 2017002662).  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels 

A Uitbetaling dotatie De Museumstichting 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen:  

vermindering van transactiekrediet 2017 met 530.888,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de 

dotatie 2017 van APB Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen met 

14.089,00 EUR. 
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Artikel 3: 

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert 

de dotatie 2017 van APB Fotomuseum Provincie Antwerpen met 111.082,67 EUR. 

 

Artikel 4: 

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert 

de dotatie 2017 van APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant met 

120.804,60 EUR. 

 

Artikel 5: 

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert 

de dotatie 2017 van APB Modemuseum Provincie Antwerpen met 211.578,02 EUR. 

 

Artikel 6: 

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de 

dotatie 2017 van De MuseumStichting met 960.264,29 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017 

Verschuiving van budget voor de aankoop van 

een landmeterstoestel voor de landmeters van 

het Team Vastgoed en Juridische Ondersteuning. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE02 Logistiek 

Rubriek II.A.3 roerende goederen - Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 

 

De landmeters gebruiken voor hun opmetingen een meetset (bestaande uit een 

totaalstation en GNSS ontvanger). Deze meetsets dienen op regelmatige tijdstippen 

vervangen te worden om de continuïteit inzake opmetingen te verzekeren. 

 

De landmeters beschikten begin 2016 over 3 volwaardige meetsets. Deze sets 

werden aangekocht in 2002, 2007 en 2013. De set van 2002 is niet meer bruikbaar 

omdat de GNSS ontvanger te hard verouderd is en niet werkt met de correcties die 

door Flepos worden doorgestuurd. Het totaalstation van deze set werkt nog wel 

maar hapert regelmatig. Hierdoor gebeurt het wel eens dat er metingen fout 

worden uitgevoerd. De onderdelen voor dit toestel worden al gedurende lange tijd 
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niet meer gemaakt met het gevolg dat herstelling niet meer mogelijk is. Momenteel 

wordt het toestel enkel nog maar gebruikt in uiterste nood, maar in feite is gebruik 

van dit toestel af te raden. De set van 2007 werkt nog prima, maar van dit model 

worden intussen ook al geen reserveonderdelen meer gemaakt. Mocht er aan dit 

toestel een onderdeel stuk gaan dit niet meer in voorraad is dan is herstelling niet 

meer te garanderen. Momenteel wordt deze meetset nog intensief gebruikt en 

functioneert hij nog naar behoren. De set van 2013 werkt nog uitstekend en 

reserveonderdelen worden nog volop geproduceerd.  

 

Om een vlotte werking van het landmetersteam te garanderen zijn er drie 

volwaardige sets meettoestellen nodig. Twee sets is een minimum, maar dan 

moeten meetdagen goed ingepland worden en wordt er veel tijd gespendeerd aan 

het doorgeven van deze toestellen. Kort samengevat hebben we nu één set welke 

niet meer voldoet, één set die nog voldoet maar waar er geen wisselstukken van 

gemaakt worden en één set die nog volledig voldoet aan alle vereisten. Om het 

landmeetteam voldoende efficiënt te laten werken en de werking ervan te kunnen 

garanderen is de aankoop van een nieuwe set meettoestellen noodzakelijk. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden 

verminderd met 67.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de aankoop van 

uitrusting onder de budgetsleutel 0119/ 61300000 (2017141203). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33 

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening 

AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning 

A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan 

dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de 

beschikbare middelen 

 

2. Investeringsenveloppe - Logistiek - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 67.000,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE02 - Logistiek. Het gaat om roerende investeringen op de 

budgetsleutel 0119 / 23000000 (2017150043).  

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33. 

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening  

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening  

A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de 

behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat 

anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale 

ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De 

producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van 

kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 67.000,00 EUR 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE02 – Logistiek, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 67.000,00 EUR 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 67.000,00 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut betaalt de syndicuskost 

die wordt aangerekend voor het gebruik van ruimtes in 

het Coveliersgebouw. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut gebruikt nu de ruimtes in het Coveliersgebouw 

als buitendienst (voorlopig geen wijziging van de juridische structuur), waardoor wij 

budget hebben voor een aantal kosten die met facilitair management te maken 

hebben: nutsvoorzieningen, sanitair, afval, beveiliging en bewaking, schoonmaak 

gemeenschappelijke delen. 
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De kosten voor het Coveliersgebouw worden integraal betaald door de Facilitaire 

Dienst van het Departement Logistiek en worden als syndicuskost doorgerekend 

aan het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Deze kosten zijn berekend op het gebruik 

van de oppervlakte door het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Halverwege dit jaar 

wordt 80% van deze ingeschatte kost verschoven, het daarop volgende wordt een 

werkelijke inschatting gemaakt. 

 

Voor de syndicuskost 2016 werd vorig jaar een voorschot aangerekend van 

30.000 EUR. De werkelijke afrekening bedroeg 20.676,25 EUR waardoor het 

PVI nog een tegoed heeft van 9.323,75 EUR. 

 

De voorschot voor 2017 wordt verlaagd naar 20.000 EUR en verrekend met het 

tegoed van 9.323,75 EUR waardoor het PVI een bedrag van 10.676,25 EUR naar 

DLOG dient te verschuiven. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden verminderd met 10.676,25 EUR. Het gaat om uitgaven voor facilitair 

management onder de budgetsleutel 0490 / 61300000 (2017140069). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie 

A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden 

vermeerderd met 10.676,25 EUR. Het gaat om uitgaven voor facilitair management 

onder de budgetsleutel 0119 / 61300000 (2017141210). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33.  

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening 

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening  

A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de 

behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat 

anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale 

ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De 

producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 
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Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van 

kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 10.676,25 EUR 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 10.676,25 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. 

Aanpassing van de exploitatiekost wegens tekorten op 

de departementale verbruikskredieten voor de vastleggingen 

van catering, congressen en andere overheadkosten. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Aanvulling departementale verbruikskredieten 

De departementen kunnen via de Facilitaire dienst van het Departement Logistiek 

catering -en congresfaciliteiten, kopieeropdrachten en het gebruik van wagens uit 

de wagenpool vastleggen voor de uitoefening van bepaalde activiteiten. De 

(overhead)kosten hiervoor worden verrekend via de verbruikskredieten van de 

verschillende departementen. Het budget van de departementen Vrije Tijd; 

Leefmilieu en Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid is uitgeput. 
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Hieronder vindt u de tabel met de verschuivingen: 

 

Departement Bedrag 

Vrije Tijd 2.200,00 EUR 

Leefmilieu 3.300,00 EUR 

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 1.600,00 EUR 

TOTAAL 7.100,00 EUR 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden 

vermeerderd met 7.100,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne 

dienstverlening onder de budgetsleutel 0119 / 61300000 (2017141210). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33. 

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening 

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening 

A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de 

behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat 

anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale 

ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De 

producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

verminderd met 600,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne 

dienstverlening onder de budgetsleutel 0680 / 61300000 (2017140213). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie 

A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en 

het sprookjeshuis 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

verminderd met 1.600,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne 

dienstverlening onder de budgetsleutel 0711 / 61300000 (2017140727). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod 

A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van 

nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie 
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3. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 

verminderd met 3.300,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne 

dienstverlening onder de budgetsleutel 0390 / 61300000 (2017140184). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 20 van 33. 

BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen 

AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en 

omgevingsvergunningen 

A We behandelen de milieuvergunningsaanvragen (uitdovend) en 

omgevingsvergunningsaanvragen (met milieu-rubrieken) van bedrijven conform de 

actuele reglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden 

 

4. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 

Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

(schema B2) worden verminderd met 1.600,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de 

regeling van interne dienstverlening onder de budgetsleutel 0590 / 61300000 

(2017141095). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

A Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van 

kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 7.100,00 EUR 
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Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 2.200,00 EUR 

 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 3.300,00 EUR 

 

Artikel 4: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.600,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017 

Overdracht van een bedrag van de concessie die het departement 

Logistiek int van De Finale naar het Provinciaal Veiligheidsinstituut. 

Budget 2017. Schema B2 Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Ontvangsten 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Het PVI diende bij de vorige begrotingsopmaak een aanvraag in voor bijkomend 

werkingsbudget als gevolg van de verhuis naar het Coveliersgebouw. Deze 

aanvraag was gestoeld op aannames. Nu de verhuis een feit is, kunnen deze kosten 

beter begroot worden. Sommige kosten zijn weggevallen (bv. kosten aan ateliers, 

aankoop poetsmateriaal, …), sommige verminderen (bv. nutsvoorzieningen, 

sanitaire benodigdheden,…), andere verhogen (bv. schoonmaak 

gemeenschappelijke delen en eigen delen). Hierbij valt één grote, nieuwe 

uitgavepost op, nl. de kost van koffiepauze voor de cursisten in De Finale. De 

drankvoorziening gebeurde op de voormalige site in eigen beheer, terwijl in het 

Coveliersgebouw rekening moet gehouden worden met de verplichtingen t.o.v. de 

concessionaris. 

 

Uiteindelijk blijft er een nadelig saldo voor het PVI. In totaal wordt dit tekort 

geschat op 43.000,00 euro, ervan uitgaande dat de koffiepauze op jaarbasis 

54.000,00 EUR zou kosten. De bijkomende middelen moeten garanderen dat het 

PVI zijn klanten op een kwaliteitsvolle manier kan blijven ontvangen. Regelmatige 

pauzes zijn essentieel tijdens een (voornamelijk) klassikale lesdag om de 

kennisopname te kunnen waarborgen naar het einde van de dag toe. Dit zal 

voornamelijk de klanttevredenheid bevorderen en dus ook de recurrente inkomsten 
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(totaal aan inkomsten vanaf 2016 voor cursisten over alle producten van PVI: 

526.510,00 EUR of 44% van inkomsten PVI).  

 

DLOG voorziet een tussenkomst in deze extra kost door het ter beschikking stellen 

van de concessievergoeding van De finale. 

 

De concessie wordt vanaf 2016 geïnd door het departement Logistiek; dit geeft 

voor DLOG een verhoging van inkomsten in 2017 van 30.000,00 EUR. Deze worden 

via deze begrotingswijziging omgezet in verhoogde uitgaven van PVI van 

30.000,00 EUR  

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Ontvangsten.  

 

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden 

vermeerderd met 30.000,00 EUR. Het gaat om ontvangsten rond een concessie 

onder de budgetsleutel 0119 / 74500000 (2017141199). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33 

Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening  

AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning 

A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog 

op het optimaal afstemmen van beide  

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden vermeerderd met 30.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven rond een concessie 

onder de budgetsleutel 0490 / 61300000 (2017140065). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 21 van 33  

BDS Verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in privésfeer en op het werk 

AP Verhogen van de veiligheid door informatie, vorming, sensibilisering en 

netwerking 

A We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen 

inzake welzijn op het 

werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, ofwel via eigen aanbod, 

ofwel door samen te werken met partners in de sector. Waar mogelijk en nodig 

zoekt het PVI naar nieuwe opleidingsvormen of thema's om nieuwe 

standaardopleidingen uit te werken. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 
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Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er 

volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Als gevolg van de verhuis naar het Coveliersgebouw vraagt 

het PVI bijkomend werkingsbudget. De aanvraag was oorspronkelijk gestoeld op een aantal 

aannames. Welke aannames zijn dat dan, gedeputeerde? Nu zou er beter begroot moeten 

kunnen worden, zo staat er ook in de tekst. 
 

 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Het gaat over de kost van de concessie. 

Bij de verhuis van de Jezusstraat naar het Coveliersgebouw is de manier waarop koffie kan 

gegeven worden aan de cliënten veranderd, omdat wij in het Coveliersgebouw met een 

concessie zaten, terwijl dat in de Jezusstraat gebeurde door eigen personeel, dat er niet 

meer is. Dat personeel is ook een bezuiniging geweest. U weet dat wij jaren geleden ook op 

een aantal zaken hebben moeten bezuinigen in de verschillende diensten.  

Vermits de vergoeding van de concessionaris nu op de werkingskosten komt, zaten ze 

budgettair met een probleem op het vlak van de werkingskosten. Aan de andere kant is er 

bespaard op personeel. Dus het is een beetje een andere manier om de kost te dragen. Er 

is toen een akkoord gemaakt met het departement Logistiek, omdat de concessie enkele 

jaren geleden is overgegaan van APB Sport naar de DLOG, om dat een beetje te 

compenseren door de concessievergoeding af te staan aan het PWI. 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Gaan we dit agendapunt volgend jaar nog eens op de 

agenda van de provincieraad krijgen? 
 

 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Allicht wel, ja, zolang die concessie daar is. En ik denk 

dat die volgend jaar, of ten laatste in 2019, afloopt. Dan gaan we opnieuw bekijken hoe we 

dat gaan doen in het Coveliersgebouw. 
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De heer VANDENDRIESSCHE.- Dit agendapunt hebben we copy-paste vorig jaar hier ook 

al eens gestemd. 
 
 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Ja, dat klopt. 
 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Kan dit nu definitief opgenomen worden in de begroting? 
 
 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Dat kan. Collega Caluwé, dan kunnen we dat misschien 

ineens in de begroting opnemen voor 2018. 
 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik hoop het toch. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er 

een copy-paste van oude agendapunten letterlijk …. 
 
 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Maar men heeft ook wel wat tijd nodig gehad om de 

volledige kosten te kunnen berekenen. Er is altijd gezegd: wacht even af tot we de 

volledige factuur hebben. Het is dit jaar eigenlijk het eerste volledige jaar. 
 
 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Het is evident dat mensen die een hele dag een cursus volgen, zoals er 

plastisch beschreven staat in het besluit, nood hebben rond de middag, als alle 

waakzaamheidshormonen dalen, om een koffiepauze te nemen. Dat is hen ook gegund. 

Vroeger deed de provincie dat zelf met eigen personeel. Dus dat kostte veel minder. 

We zijn ook akkoord dat de uitbater van De Finale zijn kost moet verdienen, maar nu komt 

er toch wel kost voor de provincie bij van jaarlijks een paar tienduizenden euro’s. Is er niet 

overwogen geweest om door te rekenen aan de bedrijven die de overgrote meerderheid van 

de cursisten sturen? 
 

 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, ik denk dat u zich hier toch een klein 

beetje vergist. U spreekt over een meerkost, maar dat is het op zich niet. Ik heb al gezegd 

dat dit vroeger in eigen handen werd genomen, maar dan zat die kost ook in personeelskost 

en nu niet meer. Het is gewoon een andere boekhoudkundige verwerking, of een andere 

post. De prijs die wij vragen voor de cursisten is voor iedereen dezelfde, maar dat is 

inclusief alles wat wij meegeven. Ook de kostprijs van die koffie zat er vroeger voor een 

deel in, maar ook nu. Daar is niets aan veranderd.  

Maar dat het op zich vroeger minder kostte om koffie te geven durf ik te betwijfelen, 

omdat personeel zelf in dienst werd genomen, terwijl wij nu een concessionaris hebben die 

wij moeten betalen. 
 
 

De heer MERCKX.- Het zou duidelijker geweest zijn als wij de objectieve cijfers hadden. 
 
 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Procesaanpassingen 

en functionele wijzigingen aan het documentumplatform (Sindala). 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 

 

Het departement ICT stelt voor om een budgetwijziging uit te voeren om de nodige 

procesaanpassingen en functionele wijzigingen aan het documentumplatform 

(Sindala) te kunnen realiseren in 2017. Concreet gaat het over de volgende 

thema’s: 

 

1. Aanpassingen aan de werkprocessen ten gevolge van het nieuwe decreet 

over de integratie RUP en plan MER; 

2. GIS integratie in de nieuwe omgevingsvergunningsprocessen; 

3. Integratie van de elektronische handtekening in de procedure 

omgevingsvergunningen. 

 

De financiering voor deze wijzigingen wordt door het Departement Ruimte, Erfgoed 

en Mobiliteit (DREM) ter beschikking gesteld. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

Technisch wordt dit als volgt vertaald: 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie - 

Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie 

(schema B2) worden vermeerderd met 120.000 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Overig 

algemeen bestuur’ onder de budgetsleutel 0190/61300000 (ramingsnummer 

2017141218). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33. 

BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale 

dienstverlening. 

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten. 

A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren 

binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 

B2) worden verminderd met 120.000 EUR. 
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Het gaat om uitgaven voor ‘Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de 

kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)/Erediensten’ onder de budgetsleutel 

0790/64900000 (ramingsnummer 2017140647). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33. 

BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden. 

AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten. 

A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de 

provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling 

voor niet-confessionele morele dienstverlening. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 120.000 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 120.000 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/9 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. 

Consultancy en programmatie voor het project CRM. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. 

Exploitatiebudget – Uitgaven. 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 

 

Het departement ICT stelt voor om voor een totaal van 42.861,91 EUR aan budget 

te verschuiven van de departementen DVT, DMCO en DCUL naar DICT. Dit om de 

nodige analyse en programmatie te kunnen uitvoeren voor het lopende CRM 

project. Deze budgetwijziging is nodig om continuïteit binnen het project te 

garanderen. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

Technisch wordt dit als volgt vertaald: 
 

1. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie - 

Uitgaven. 
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie 

(schema B2) worden vermeerderd met 42.861,91 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Overig 

algemeen bestuur’ onder de budgetsleutel 0190/61300000 (ramingsnummer 

2017140634). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33. 

BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale 

dienstverlening. 

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten. 

A We werken een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning uit, opgebouwd op 

basis van scope, timing, budget en risico, voor het realiseren van de uit te voeren 

projecten. 
 

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd - Uitgaven. 
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

verminderd met 10.000 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 

(N)/Openluchtrecreatie’ onder de budgetsleutel 0711/64900000 (ramingsnummer 

2017160019). 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. 

A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer. 
 

3. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie - Uitgaven. 
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 

(schema B2) worden verminderd met 15.000 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse 

leveringen/Organisatiebeheersing’ onder de budgetsleutel 0114/61300000 

(ramingsnummer 2017140331). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 14 van 33. 

PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een 

transparante besluitvorming. 

AP Verbeteren van interne werking (meten = weten). 

A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, 

verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde 

besluitvorming binnen provincie Antwerpen te komen. 
 

4. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur - Uitgaven. 
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 17.861,91 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Openbare 

bibliotheken’ onder de budgetsleutel 0703/61300000 (ramingsnummer 

2017140123). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid. 

A Provinciaal bibliotheeksysteem. We zetten in op een optimale overgang naar een 

Vlaams eengemaakt bibliotheeksysteem. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 42.861,91 EUR. 

 

Artikel 2: 

Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert 

de dotatie 2017 van APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer met 10.000 EUR. 

 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het 

Exploitatiebudget - Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 15.000 EUR. 

 

Artikel 4: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget - Uitgaven zijn er de 

volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 17.861,91 EUR. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie 

voor het project van het online platform 

voor de indiening van subsidies. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 
 

Het departement ICT stelt voor om voor een totaal van 3.176,94 EUR aan budget te 

verschuiven van de departementen DLM, DOE, DVT en DREM naar DICT. Dit om de 

nodige prioritaire verbetervoorstellen van het project subsidies te kunnen 

uitvoeren. Deze budgetwijziging is nodig om continuïteit binnen het project te 

garanderen. 
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In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

Technisch wordt dit als volgt vertaald: 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie - 

Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie 

(schema B2) worden vermeerderd met 3.176,94 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Overig 

algemeen bestuur’ onder de budgetsleutel 0190/61300000 (ramingsnummer 

2017140634). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33. 

BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale 

dienstverlening. 

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten. 

A We werken een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning uit, opgebouwd op 

basis van scope, timing, budget en risico, voor het realiseren van de uit te voeren 

projecten. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu - Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 

verminderd met 561,99 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Overige 

milieubescherming’ onder de budgetsleutel 0390/61300000 (ramingsnummer 

2017140448). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 14 van 33. 

PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een 

transparante besluitvorming. 

AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 2020. 

A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie 

sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek. 

 

3. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie - Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden verminderd met 351,43 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Overige 

elementen van openbare orde en veiligheid’ onder de budgetsleutel 0490/61300000 

(ramingsnummer 2017150045). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie. 

A Overhead Stafdienst Ontwikkeling en Educatie. 
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4. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 

B2) worden verminderd met 1.714,05 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Ruimtelijke 

planning’ onder de budgetsleutel 0600/61300000 (ramingsnummer 2017140081). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33. 

BPDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 

komen. 

AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid. 

A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de 

inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte. 

 

5. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd - Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

verminderd met 549,47 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse 

leveringen/Openluchtrecreatie’ onder de budgetsleutel 0711/61300000 

(ramingsnummer 2017140727). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod. 

A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van 

nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 3.176,94 EUR. 
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Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de 

volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 561,99 EUR. 
 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget - 

Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 351,43 EUR. 
 

Artikel 4: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget - 

Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.714,05 EUR. 
 

Artikel 5: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget - Uitgaven zijn er de 

volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 549,47 EUR. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Herschikking kredieten 

Flankerend onderwijsbeleid voor verschillende projecten 

FOB binnen APB POA. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget van 2017 is onder machtigingskrediet 731/640 – toegestane 

subsidies- een budget beschikbaar van 205.949,00 EUR voor het voeren van een 

provinciaal flankerend onderwijsbeleid. 

De provincieraad keurde in vergadering van 22 juni een voorstel van verdeling voor 

het totale bedrag goed. 

In dit voorstel is opgenomen om een budget van 94.949 EUR te verschuiven naar 

APB POA. 

Dit budget zal aangewend worden voor de verdere projectmatige invulling van de 

medewerker onderwijsondersteuning, een projectmedewerker FOB ondersteuning 

lokale besturen en werkingsmiddelen voor deze projecten. 
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De projectmedewerker onderwijsondersteuning staat in voor: 

- Logistieke planning en administratieve ondersteuning van studiedagen, 

vormings- en netwerkmomenten. 

- Praktische ondersteuning Talentklassen, bezoeken Techno Trailer en diverse 

projecten 

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van een communicatieplan en het 

opzetten van activiteiten (o.a. promofilm en gezamenlijke infostand) 

- Voorbereiden maandelijks E-zine ZijdeLinks  

- Ondersteuning bij het opstellen van projectaanvragen. 

Tot de taken van de projectmedewerker FOB ondersteuning lokale besturen 

behoren o.a. 

- Infoverzameling en beleidsvoorbereidend werk met betrekking tot de 

prioritaire thema’s  

- Verrichten van opzoekingswerk met het oog op het verstrekken van een 

onderbouwde dienstverlening 

- Contacten leggen en netwerken uitbouwen met alle betrokken actoren 

- Aanleveren van nuttige data en beleidsinformatie aan lokale besturen met 

betrekking tot onderwijsthema’s 

- Uitwerken van concrete projecten en methodieken in samenwerking met en 

op vraag van lokale besturen 

- Uitwisselen van goede praktijken en deze vertalen naar 

beleidsaanbevelingen 

- Ondersteuning studiedagen, vormings- en netwerkmomenten (vooral 

inhoudelijk) 

- Deelname aan interne en externe overlegmomenten 

- Aanleveren van redactionele bijdragen  
 

Beide medewerkers worden voor dit schooljaar administratief aangesteld in een 

school van het provinciaal onderwijs.  

Ze worden aangestuurd door de adviseur FOB. 
 

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven. 
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden verminderd met 94.949,00 EUR. Het gaat om een Subsidie flankerend 

onderwijsbeleid (V) onder de budgetsleutel 0869/64900000 (ramingsnummer 

2017140393) 
 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 24 van 33. 
 

BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid 

AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid 

A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning 

beogen van de inhoudelijke speerpunten uit het provinciaal flankerend 

onderwijsbeleid. 
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden vermeerderd met 94.949,00 EUR. Het gaat om een dotatie aan POA (N) 

onder de budgetsleutel 0861/64900000 (ramingsnummer 2017160017) 
 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 23 van 33. 
 

BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs  

AP Organiseren van toekomstige opleidingen  

A Uitbetaling dotatie 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

De voorgestelde vermeerdering en vermindering van kredieten in overweging 

genomen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er de volgende wijziging:  

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 94.949,00 EUR 

 

Artikel 2:  

Binnen het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA) 

met 94.949,00 EUR. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van de dotatie 

van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 

vanuit de exploitatiemiddelen van Cultuur voor 

organisatie van een cultureel evenement. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 
 

Op zaterdag 26 augustus 2017 organiseerde De Schorre en de provincie Antwerpen 

in samenwerking met studio 100 een gloednieuw festival: Lekker Klassiek. Het 

werd een uniek concept dat klassieke muziek combineerde met heerlijke gerechten. 

Dit alles onder artistieke leiding van Jef Neve. 
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Op verschillende podia vond je een waaier aan klassieke muziek alsook doorheen 

het domein dankzij verrassend muzikaal straattheater. Jef Neve verzamelde enkele 

straffe klassieke gezelschappen (O'Brass, Vivente Voce) én solisten (Liebrecht 

Vanbeckevoort, Anja Van Engeland, Ana Naqé, Francois Soons, Agris Harmanis). 

Tijdens het grootse slotconcert op het hoofdpodium hebben naast Jef Neve ook de 

andere solisten het beste van zichzelf geven. Zij werden hiervoor begeleid door het 

prachtige symfonisch orkest La Passione. 

 

Naast het oor, werden ook de smaakpapillen verwend. Tijdens het festival kon je 

ter plaatse bij de verschillende foodstands heerlijke gerechten bestellen op culinair 

hoogstaand niveau. Daar zorgden de topchefs van kookzender njam! voor. 

Bovendien waren de chefs ook ter plaatse: Roger van Damme, Peppe Giacomazza, 

Dominique Persoone, Michaël Vrijmoed, Jan Buytaert, Jan Tournier, Julie 

Baekelandt, Manuel Wouters, Dagny Ros Asmundsdottir en Quyên Truong Thi. 

 

Er wordt voorgesteld dat de kosten voor dit evenement gedeeltelijk zouden 

gedragen worden door het departement Cultuur. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 

nodige middelen worden vrijgemaakt door verschuiving van budget van het 

departement Cultuur naar het APB De Schorre. 

 

Het te verschuiven krediet van 30.000 EUR kan als volgt vrijgemaakt worden:  

- 10.000 EUR in het subsidiekrediet ‘Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)’ aangezien in 

2017 geen uitreiking plaatsvindt. 

- 20.000 EUR in het subsidiekrediet ‘Subsidiëring van erkende openbare 

bibliotheken (R/V)’ zijnde een restbudget na uitbetaling van alle ingediende 

dossiers. 

 

In dit verslag worden volgende financiële aanpassingen van het budget 2017 aan 

uw raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 10.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven, de Humanitasprijs (N) / Cultuurprijs 

van stafdienst Cultuur onder de budgetsleutel 0739/64900000 (ramingsnummer 

2017140654). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid. 

A Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale 

culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd 

met 20.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven, de Subsidiëring van erkende openbare 

bibliotheken (V) / Openbare bibliotheken van stafdienst Cultuur onder de 

budgetsleutel 0703/64900000 (ramingsnummer 2017140124). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid 
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A Provinciaal bibliotheeksysteem. We zetten in op een optimale overgang naar een 

Vlaams eengemaakt bibliotheeksysteem. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) worden 

vermeerderd met 30.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven, meer specifiek een 

verhoging van de dotatie aan APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N) / 

Openluchtrecreatie onder de budgetsleutel 0711/64900000 (ramingsnummer 

2017160018). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal 

vrijetijdsaanbod. 

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte. 

A Uitbetaling dotatie De Schorre. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende 

wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt 

de dotatie 2017 van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre met 

30.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van 

subsidiekrediet bovenlokale culturele projecten vanuit 

de exploitatiemiddelen van het departement Ruimte, 

Erfgoed en Mobiliteit. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 

 

Op het provinciaal reglement van 27 juni 2013 betreffende subsidie aan 

bovenlokale culturele projecten werden dit jaar uitzonderlijk veel aanvragen 

ingediend. Dit is enerzijds het gevolg van de groeiende bekendheid van het 

reglement in de sector. Anderzijds is dit ook het gevolg van de nakende overdracht 

van de provinciale bevoegdheid voor cultuur naar andere overheden. Het reglement 

zal daardoor vanaf 2018 ophouden te bestaan, wat voor de laatste indienronde 

voor het verkrijgen van macrosubsidies (subsidies van meer dan 2.500 EUR) voor 

een aanzuigeffect heeft gezorgd. 

 

Het reglement voorziet voor de macrosubsidies in een externe projectencommissie 

die de aanvragen bestudeert en een advies formuleert ten behoeve van de 

deputatie die de beslissing neemt. Gezien het grote aantal aanvragen heeft deze 

commissie ervoor gepleit dat de provincie bekijkt of er bijkomende middelen 

kunnen gevonden worden om deze laatste subsidieronde in voldoende mate te 

kunnen honoreren. In zitting van 22 juni 2017 heeft de deputatie beslist om aan dit 

verzoek gehoor te geven en via budgetverschuiving de nodige bijkomende middelen 

vrij te maken. 

 

Om het subsidiekrediet “Subsidie voor bovenlokale culturele projecten (R)” in die 

mate aan te vullen dat aan de grote subsidievraag kan voldaan worden, is een 

bedrag van 100.000 EUR nodig. Het benodigde krediet van 100.000 EUR kan 

vrijgemaakt worden door verschuiving van middelen van het krediet “Bijdrage in 

het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende 

erediensten (W). Erediensten” van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

naar het subsidiekrediet “Subsidie voor bovenlokale culturele projecten (R)” van het 

departement Cultuur. 

 

In dit verslag worden volgende financiële aanpassingen van het budget 2017 aan 

uw raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 

B2) worden verminderd met 100.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven van de dienst 

Erfgoed m.b.t. de Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de 

kerkfabrieken van de erkende erediensten (W) onder de budgetsleutel 

0790/64900000 (ramingsnummer 2017140647). 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33. 

BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden. 

AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten. 

A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de 

provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling 

voor niet-confessionele morele dienstverlening. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 

vermeerderd met 100.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven van de stafdienst Cultuur 

m.b.t. de Subsidie voor bovenlokale culturele projecten ‘(R) onder de budgetsleutel 

0739/64900000 (ramingsnummer 2017140661). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Cultuur. 

A Overhead Stafdienst Cultuur. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 

100.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende 

wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 100.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/14 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop twee grasmaaiers 

door Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. 

Verschuiving van exploitatiemiddelen naar investeringsbudget. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd 

Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 
 

PGRM heeft nood aan twee nieuwe grasmaaiers. Het betreft de vervanging van 

twee toestellen; het ene is van 2005, het andere van 2009. Eén toestel is voorzien 

voor het maaien van gras in de Nekker en wordt geraamd op 45.500 EUR. Een 

tweede grasmaaier wordt voorzien voor het Vrijbroekpark en wordt geraamd op 

30.000 EUR. Hiertoe wordt een bedrag van 74.500 EUR vanuit het werkingsbudget 

voorzien voor groenbeheer overgezet naar investeringen. Samen met het 

resterende budget en andere geplande aankopen zou dit voldoende budget moeten 

zijn om deze toestellen te kunnen aankopen. 
 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 
 

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven 
 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

verminderd met 74.500,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige diensten en 

leveringen onder de budgetsleutel 0680/61300000 (ramingsnummer 2017140122). 
 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte. 

A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door 

een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening 

houdend met de eigenheid van de locatie. 
 

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven 
 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 

totaal van 74.500,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om een uitgave voor Installaties, 

machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde op de 

budgetsleutel 0680/23000000 (ramingsnummer 2017140148). 
 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33. 
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BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Vrije Tijd. 

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 
 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 
 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 
 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 

volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 74.500,00 EUR. 
 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 74.500,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 74.500,00 EUR. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/15 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017. 

Verschuiving exploitatiemiddelen van Dienst Vrijetijds- en 

Landschapsbeleving naar Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum 

voor activiteit 'De Dromendiefstal' (zomerprogramma). 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget. 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven. 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. 

Exploitatiebudget - Uitgaven. 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 
 

De coördinatie van de organisatie van de activiteiten van het zomerprogramma 

Terra Nova gebeurt door de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving (DVL). 
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Diensten die activiteiten organiseren in het kader van Terra Nova kunnen gemaakte 

kosten recupereren via DVL.  

 

Het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum organiseerde de activiteit ‘De 

Dromendiefstal’ in het kader van Terra Nova. Met de dienst Vrijetijds- en 

Landschapsbeleving werd overeengekomen om 2.620,00 EUR naar het 

exploitatiebudget van het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum te 

verschuiven ter recuperatie van de gemaakte kosten.  

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen aan het budget 2017 aan uw raad 

voorgelegd.  

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

verminderd met 2.620,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige diensten en 

diverse leveringen van de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving onder de 

budgetsleutel 0711/61300000 (ramingsnummer 2017140727). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal Vrijetijdsaanbod. 

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod. 

A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van 

nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema 

B2) worden vermeerderd met 2.620,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige 

diensten en diverse leveringen van het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum 

onder de budgetsleutel 0750/61300000 (ramingsnummer 2017140765). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 23 van 33. 

 

 

BDS Realiseren van een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en 

educatie. 

AP stimuleren van de creativiteit van alle kinderen via het erfgoed van Willy 

Vandersteen. 

A We organiseren educatieve programma's voor groepen kinderen van 8 tot 12 jaar 

en bezoekers vanaf 6 jaar in gezinsverband gedurende het ganse jaar. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 
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Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 

volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 2.620,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het exploitatiebudget – 

Uitgaven is er volgende wijziging: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 2.620,00 EUR. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/16 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget van dienst 

Ruimtelijke Planning naar dienst Economie en Internationale 

Samenwerking voor onderzoek ruimte en bedrijvigheid  

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 
 

In het kader van de opmaak van de Nota Ruimte vraagt de dienst Ruimtelijke 

Planning (DRP) aan de dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) om 

een onderzoek over ruimte en bedrijvigheid te laten uitvoeren op basis van de 

raamovereenkomst RETAILCOMPASS van DEIS met RETAILSONAR nv. Dit 

onderzoek wordt geraamd op 3.085,50 EUR incl. btw. 

 

Daarom moet 3.085,50 EUR overgezet worden van DRP naar DEIS. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 
 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 3.085,50 EUR. Het gaat om kosten van 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 182 

overige diensten en diverse leveringen van DRP onder de budgetsleutel 0600 / 

61300000 (ramingsnummer 2017140081). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 

komen 

AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid 

A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de 

inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte. 
 

2. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Uitgaven 
 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid (schema B2) worden vermeerderd met 3.085,50 EUR. Het gaat 

om kosten van overige diensten en diverse leveringen van DEIS onder de 

budgetsleutel 0590 / 61300000 (ramingsnummer 2017160136). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 5 van 33 

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten 

AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid 

A We versterken het impulsbeleid economie. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er de volgende wijziging:  

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 3.085,50 EUR 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven is er de volgende wijziging:  

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 3.085,50 EUR 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/17 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget 

voor dienst Erfgoed, verhoging van exploitatiebudget 

en verlaging en verhoging van subsidies  

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Ontvangsten 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Het Architectuurarchief van de dienst Erfgoed diende met succes een aanvraag in 

voor een internationale projectsubsidie voor een symposium rond de figuur van 

architect Léon Stynen. Er werd een subsidie toegekend van 11.000,00 EUR; het 

voorschot van 9.900,00 EUR is inmiddels gestort. Deze inkomsten waren 

oorspronkelijk niet begroot. Daarom worden de ontvangsten en werkingskosten van 

het Architectuurarchief verhoogd. 

 

Het budget van de ‘Projectsubsidies lokale erfgoedinstellingen’ van de dienst 

Erfgoed wordt verhoogd met 35.000,00 EUR omdat het aantal aanvraagdossiers 

stijgt.  

Het budget van het ‘Verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen’ van de 

dienst Erfgoed wordt verhoogd met 2.000,00 EUR omdat de dienst Erfgoed 

voorstelt om het budget van de Erfgoedprijs te verhogen zodat behalve de laureaat, 

die 2.500,00 EUR ontvangt, ook de twee genomineerden een prijs van 

1.000,00 EUR elk kunnen ontvangen. 

Het budget van de ‘Projectsubsidies lokale erfgoedhouders’ van de dienst Erfgoed 

wordt verminderd met 37.000,00 EUR als tegenweging. 

Dit is een financiële nuloperatie. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 
 

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 
 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 9.900,00 EUR. Het gaat om kosten van 

overige diensten en diverse leveringen van de dienst Architectuurarchief onder de 

budgetsleutel 0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140662). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal 

vrijetijdsaanbod 

AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels 

A Architectuurarchief: het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar 

een erkende 

collectiebeherende instelling. 
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De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 35.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 

projectsubsidies lokale erfgoedinstellingen (R) van de dienst Erfgoed onder de 

budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017142113). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 

erfgoed 

A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en 

trajectbegeleiding voor de 

collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 2.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 

het verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen (V) van de dienst Erfgoed 

onder de budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017140977). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 

erfgoed 

A Bovenlokale erfgoedprojecten: we ondersteunen en stimuleren geïntegreerde 

erfgoedprojecten van bovenlokaal belang. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 37.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 

projectsubsidies lokale erfgoedhouders (R) van de dienst Erfgoed onder de 

budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017142112). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 

erfgoed 

A Lokale erfgoedhouders: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor 

de lokale 

erfgoedhouders in de provincie Antwerpen. 
 

2. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten 
 

De exploitatie ontvangsten van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 9.900,00 EUR. Het gaat om ontvangsten 

gerelateerd aan specifieke werkingssubsidies van de dienst Architectuurarchief 

onder de budgetsleutel 0729 / 74050000 (ramingsnummer 2017002687). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal 

vrijetijdsaanbod 

AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels 

A Architectuurarchief: het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar 

een erkende collectiebeherende instelling. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er de volgende wijziging:  

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 9.900,00 EUR 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Ontvangsten is er de volgende wijziging:  

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 9.900,00 EUR 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/18 van de agenda 
 

Vierde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 

Monumentenwacht, verlaging van exploitatiebudget en 

verhoging van investeringsenveloppe. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 
 

De Monumentenwacht van de dienst Erfgoed wil een resistograaf aankopen. Omdat 

dit toestel meer dan 1.000,00 EUR exclusief btw kost, moet 7.075,00 EUR 
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overgezet worden van de werkingskosten van de dienst Erfgoed naar het 

investeringsbudget en het transactiekrediet van 2017 van de dienst Erfgoed. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 7.075,00 EUR. Het gaat om kosten van 

overige diensten en diverse leveringen van de dienst Erfgoed onder de 

budgetsleutel 0720 / 61300000 (ramingsnummer 2017140718). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 

erfgoed 

A Monumentenwacht: Monumentenwacht Antwerpen ondersteunt lokale onroerend 

erfgoedhouders in de provincie Antwerpen. 

 

2. Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit - Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 7.075,00 EUR meer ingeschreven als 

verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor roerende goederen van de dienst Erfgoed 

onder de budgetsleutel 0720 / 23000000 (ramingsnummer 2017002698). Enkel het 

transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 

erfgoed 

A Monumentenwacht: Monumentenwacht Antwerpen ondersteunt lokale onroerend 

erfgoedhouders in de provincie Antwerpen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er de volgende wijziging:  

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 7.075,00 EUR 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven zijn er de volgende 

wijzigingen: 

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 7.075,00 EUR 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 7.075,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/19 van de agenda 

 

Vierde reeks wijzigingen van 2017 

Verschuiving investeringskredieten waterlopen – verlegging en 

bouw pompstation op de Kruibeekse Scheibeek te Zwijndrecht. 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen. 

Beleidsdomein Leefmilieu Vorige Jaren. Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE13 – Leefmilieu Vorige Jaren 

Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu 

Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Om de gunning van het project ‘Verlegging en bouw pompstation op de Kruibeekse 

Scheibeek te Zwijndrecht’ voor een bedrag van 2.425.497,14 EUR mogelijk te 

maken dient er een verschuiving te gebeuren van een verbinteniskrediet van de 

investeringsenveloppe IE13 Leefmilieu Vorige Jaren naar de investeringsenveloppe 

IE09 Leefmilieu. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget 2017 aan uw raad 

voorgelegd. 
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1. Investeringsenveloppe Leefmilieu Vorige Jaren – Uitgaven.  

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu Vorige Jaren (schema 

B3) wordt een totaal van 762.115,93 EUR minder ingeschreven als 

verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren. 

Het gaat om investeringen voor waterlopen op de budgetsleutel 0319/22610000 

(ramingsnummer 2017141255). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Leefmilieu 

A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 

 

2. Investeringsenveloppe Leefmilieu– Uitgaven.  

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B3) wordt een 

totaal van 762.115,93 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu. Het gaat om investeringen voor 

waterlopen op de budgetsleutel 0319/22610000 (ramingsnummer 2017141256). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Leefmilieu 

A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE13 Leefmilieu Vorige Jaren, Rubriek II.A.2 Wegen en 

overige infrastructuur zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 762.115,93 EUR 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 762.115,93 EUR 
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Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE09 Leefmilieu, Rubriek II.A.2 Wegen en overige 

infrastructuur zijn er volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 762.115,93 EUR 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 762.115,93 EUR 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/20 van de agenda 

 

Geamendeerd. 

Vierde reeks wijzigingen van 2017 

Eenmalige verhoging dotatie APB Hooibeekhoeve voor 

project landbouweducatie. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Door het dalend aantal landbouwers vervreemden mensen steeds meer van land- 

en tuinbouw en van hun voedselproductie. Om het draagvlak voor landbouw, zowel 

de gangbare als de biologische, te verhogen zijn heel wat initiatieven nodig onder 

meer landbouweducatie. Dit maatschappelijk draagvlak is dermate belangrijk voor 

het goed functioneren van de beide sectoren, dat we het als doelstelling hebben 

opgenomen in ons provinciaal landbouwbeleid. 

 

Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen ontwikkelt en stimuleert duurzame 

landbouw als drager van een innoverende economische speerpuntsector, met name 

het agrocomplex. 

 Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen wil: 

 Kennis en expertise binnen de landbouwsectoren verhogen om via 

ondernemerschap en innovatie de transitie naar een duurzaam agrocomplex 

te stimuleren 

 Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw als drager van een innoverend 

agro-complex vrijwaren en verbeteren door het toepassen van zuinig 

ruimtegebruik 

 Duurzame landbouw promoten om het maatschappelijk draagvlak voor een 

innoverend agrocomplex te verhogen 
 

Om de werking rond landbouweducatie op Hooibeekhoeve een extra boost te 

geven, willen wij eenmalig de dotatie verhogen om volgend project te realiseren. 

 

Project Landbouweducatie Hooibeekhoeve 

 

1) De realisatie van één kwalitatief landbouweducatief netwerk waarbij ingezet 

wordt op communicatie en promotie van het provinciaal plattelandseducatief 
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aanbod (1 postercampagne, 5 leerkrachtendagen en 1 event op de 

Agridagen) 

2) Teach de teachers (educatie voor de landbouwers zelf door 50 huisbezoeken, 

50 startpakketten, 1 jaarlijkse basisvorming en 2 jaarlijkse thematische 

vormingen) 

 

We willen de plattelandseducatie in de provincie Antwerpen professionaliseren. Dit 

willen we bereiken door het uitbouwen en ondersteunen van een lerend netwerk 

van boerderijen, gangbare, biologische én in omschakeling, op provinciaal niveau 

die aan landbouweducatie voor kleuters, LO en/of SO (willen) doen. Het provinciaal 

landbouweducatief netwerk is dé basis. Continuïteit naar promotie (via o.a. de 

website www.boerderijbezoek.be) en educatieve ondersteuning voor landbouwers 

(via o.a. de basisvorming) wordt gegarandeerd, ook na afloop van het project. 

Vanuit de basis zetten we in op communicatie en promotie van het provinciaal 

plattelandseducatief aanbod en op teach de teachers (educatie voor de 

landbouwers zelf). Onder promotie en communicatie verstaan we de ontsluiting van 

het landbouweducatief aanbod op een eigen provinciale website met een daarbij 

samen horende communicatiecampagne (meer info verder). Educatieve 

ondersteuning voor de landbouwers, of teach the teachers, is een belangrijk middel 

om onze basisdoelstelling – een kwalitatief lerend netwerk van educatieve 

boerderijen, gangbare, biologische én in omschakeling - te bereiken. Immers, een 

boerderijbezoek op maat van het bedrijf én op maat van de bezoekers zorgt voor 

een tevreden leerkracht, leerlingen én landbouwer. Een tevreden leerkracht komt 

bovendien elk schooljaar terug. Inzetten op kwaliteit doen we door een algemene 

kwaliteitsborging: we brengen elke geïnteresseerde landbouwer een bezoek bij 

toetreding tot het lerend netwerk (afstemmen verwachtingen en kwaliteitscontrole 

naar veiligheid, hygiëne, imago, …). We voorzien een startpakket landbouweducatie 

voor elke landbouwer die lid wordt van het netwerk. We organiseren jaarlijks 

1 basisvorming voor het onthaal van nieuwe bedrijven binnen het lerend netwerk. 

Daarnaast organiseren we per jaar twee thematische vormingen verspreid over de 

provincie Antwerpen die ingaan op de noden die leven binnen het lerend netwerk 

(bv. bezoek best practices bedrijven, leeftijdspecifiek, voor- en naverwerking, …) 

 

Onder promotie en communicatie verstaan we de ontsluiting van het 

landbouweducatief aanbod op een eigen provinciale website 

www.bezoekdeboerderij.be met een daarbij samenhorende 

communicatiecampagne. We richten ons in de eerste plaats naar het onderwijs in 

de provincie Antwerpen (d.i. leerkrachten van het kleuter-, lager en secundair 

onderwijs en leerkrachten-in-spe) en naar landbouwers die aan educatie (willen) 

doen, maar uiteraard is www.bezoekdeboerderij.be ook toegankelijk voor het grote 

publiek. De provinciale website voor plattelandseducatie zal een achterliggend 

reservatiesysteem bevatten dat aansluit op de databank van TPA (Toerisme 

Provincie Antwerpen). Zo zullen de educatieve Antwerpse landbouwbedrijven, zowel 

de gangbare, de biologische als in omschakeling zijnde, niet alleen gepromoot 

kunnen worden op de eigen website, maar zullen ze ook kunnen verschijnen op 

TPA-websites en publicaties, Uit-in-Vlaanderen-websites en publicaties, NME/EDO-

websites en publicaties, enz. De brede ontsluiting van het landbouweducatief 

aanbod naar een breed publiek (waarbij we in de toekomst ook linken kunnen 

leggen tussen landbouweducatie, hoeve- en streekproducten, de beleverij, …) is de 

bredere toekomstvisie. www.bezoekdeboerderij.be zal, naast het automatisch 

reservatiesysteem en de databankmogelijkheden, een webpagina met sprekende 

foto en wervende tekst van elke educatieve boerderij bevatten. De 

communicatiecampagne die leerkrachten enerzijds en landbouwers anderzijds warm 
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moet maken voor het landbouweducatief netwerk en de bijhorende website bestaat 

uit volgende acties: 

1) Voor leerkrachten: postercampagne in de Antwerpse scholen in samenwerking 

met NME/EDO met als doel zoveel mogelijk buitenactiviteiten, waaronder 

boerderijen, aan te bieden (“Kom naar buiten en ontdek het platteland, de boerderij 

of de natuur achter de hoek”) 

2) Voor leerkrachten: 5 leerkrachtendagen organiseren verspreid over de provincie 

Antwerpen in samenwerking met NME/EDO met als doel buitenactiviteiten, 

waaronder boerderijen, en de combinatiemogelijkheden ervan (boer en bos, boer 

en platteland, boer en …) te promoten. 

3) Voor landbouwers: feestelijke aftrap van het lerend netwerk en de website op de 

provinciale stand van de Agridagen 2018 (Ravels, februari) waarbij we 

landbouweducatie in de kijker zetten op de provinciale stand en eventueel een 

workshop/seminarie organiseren met en voor landbouwers die aan educatie (willen) 

doen. 

 

In zitting van 22 juni 2017 besliste uw raad de personeelskosten voor de dienst 

landbouw- en plattelandsbeleid te verhogen met 70.691 euro voor de aanwerving 

van een adviseur (verbrede) landbouw. Aangezien om praktische redenen deze 

aanwerving in 2017 niet zal kunnen doorgaan, kiezen we er voor de middelen 

voorzien voor 2017 in te zetten voor dit project. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 

Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van het beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid (schema B2) blijven gelijk. Het gaat om een verschuiving van 

personeelskosten naar dotatie. 

 

1) De Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen: niet-vastbenoemd 

personeel onder de budgetsleutel 0530/62020000 (ramingsnummer 

2017002132) worden in 2017 verminderd met 70.691 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

A Lonen en wedden DLP 

 

2) De dotatie aan Hooibeekhoeve onder de budgetsleutel 0530/64900000 

(ramingsnummer 2017160011) wordt in 2017 vermeerderd met 

70.691 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 3 van 33 

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten 

AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap 

A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 
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Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Hooibeekhoeve met 

70.691 EUR  

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 met 70.691 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Bij dit punt is er een amendement ingediend door mijnheer Kerremans. 

De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- Dank u, voorzitter. 

Ik heb die tekst goed doorgenomen. Als ik die zou gelezen hebben als niet-geïnformeerde 

burger dan las ik daar een subsidiereglement, of een afspraak, of een nieuwe regeling voor 

die bedrijven die in de gangbare landbouw actief zijn. Het weze mij vergeven, maar alle 

verwijzingen naar technologische oplossingen en streven naar duurzaamheid binnen de 

landbouw is goed, maar die doen mij dan denken aan één van de twee richtingen in de 

landbouw. Want zo bezie ik het ook. Naar mijn aanvoelen zijn het twee verschillende 

richtingen binnen de landbouw. Zo worden ze ook meestal behandeld, ook in het verdelen 

van middelen. Zonder meer dacht ik waarom halen we hier niet de bio-resolutie even boven 

om te zeggen: als je die keuze gemaakt hebt een jaar geleden, en je maakt dan nieuwe 

reglementen of afspraken, waarom zetten we daar niet gewoon in wat we doen en wat we 

bedoelen. Dan is dat voor iedereen duidelijk. De provincie komt die bio-resolutie na. Dat is 

hier en daar goed te merken, en de provincie mag daar ook best fier op zijn. Maar dat mag 

ook blijken uit de blote tekst. Iedereen moet dat kunnen lezen in die teksten. Daarom heb 

ik dit amendement gemaakt. Het zijn een paar toevoegingen, maar dan met één 

uitzondering. 

Ik zal het woord eventjes laten aan gedeputeerde Caluwé. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 193 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Collega’s, en collega Kerremans, 

Ik begrijp, want wij hebben mekaar gesproken, dat u niet meer aandringt om het woord 

‘zuinig’ te vervangen door het woord ‘concreet’. Want dat zou echt wel ingaan tegen de 

beleidsdoelstellingen die we 5 jaar geleden hebben geformuleerd. We vinden zuinig 

grondgebruik van alle maatschappelijke sectoren belangrijk, zodanig dat er voldoende 

grond overblijft om aan landbouw te doen. Dat is de reden van het zuinig grondgebruik. 

Wat betreft de problematiek van hier ‘bio-gangbaar’ en ‘bio’ te zetten, in plaats van gewoon 

te zeggen ‘landbouweducatie in het algemeen’, vinden we niet relevant want het netwerk 

dat men aan het opbouwen is doet men op basis van de mensen die al hebben aangegeven 

dat dat ze graag klassen en scholen ontvangen, maar staat open aan om het even wie 

anders. In de lijst die er nu is zitten, als men het nagaat, dacht men 5 biobedrijven. Op 

basis van mijn eigen kennis kon ik zeggen: hier, dat is ook één. Dus daar zitten er sowieso al 

6 in. Maar landbouweducatie, het ontvangen van klassen, hoe dat je als boer een klas 

ontvangt, of je nu een gangbare bent of een bioboer, is in wezen niet verschillend. Dus 

hoef je dat ook niet op een verschillende manier aan te pakken. Uiteindelijk is dit 

informatie aan de provincieraad. Om dit al dan niet goed te keuren hoeft dat ook als 

dusdanig niet aangegeven te worden. Maar ik wil ook niet de indruk geven dat we dat 

absoluut niet willen, dus als u daar op aandringt om dat er toch bij te zetten is dat voor mij 

geen probleem. Ik zou er wel willen op aandringen om in de toekomst dat niet telkenmale te 

doen, maar dat enkel te doen wanneer het effectief gaat over een relevant verschil, 

wanneer gangbaar en bio relevant op een andere manier moet worden benaderd. Dat 

gebeurt ook op dit moment. We zijn ingeschakeld in een project ‘routeplanner 

melkveehouders’. Dit is een Vlaams project waarbij de groepen West en Oost in 

verschillende groepen bij mekaar worden gebracht. Op de Hooibeekhoeve gebeurt het voor 

het oosten van Vlaanderen, voor de boeren van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 

Daar is er wel een apart traject voor bioboeren, of voor boeren die willen omschakelen, 

omdat wat dat betreft het wel relevant is dat het gaat over andere ruwvoeder, en 

dergelijke. Er gaat bijvoorbeeld op 27 november een aparte studiedag door op de 

Hooibeekhoeve voor melkveeboeren die zich richten op bio, omdat het daar wel relevant is 

om de groepen op een verschillende manier te benaderen. 

Maar nogmaals, als u aandringt om die woorden mee op te nemen in deze tekst, die eigenlijk 

een tekst is aan de provincieraad, is dat geen probleem om dat te doen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- Dank u wel voor uw antwoord. 

Ja, ik dring daar op aan, maar met de nodige nuance. Ik hoop dat u begrijpt wat mijn 

drijfveer daarbij is. Ik denk ook dat het goed is dat we de twee woorden naast mekaar 

leren gebruiken, want het is nogal zo dat als het één vernoemd wordt, het ander niet meer 

wordt vernoemd, en omgekeerd. Ik denk dat het goed is om die woorden gewoon dikwijls 

naast mekaar te zien staan zodat het ook iets kan genereren. Ik durf zelfs zover gaan dat 

onze teksten gerust als voorbeeld mogen dienen voor andere politieke niveaus en andere 

niveaus. 
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VOORZITTER.- Dan stemmen we eerst over het amendement dat voorligt. 

Wie het amendement goedkeurt stemt ja, de anderen stemmen nee. 
 

De stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Het amendement wordt goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

Het geamendeerde voorstel wordt voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/21 van de agenda 

 

Budget 2017. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de 

deputatie in zitting van 7 september 2017 beslist tot het wijzigen van enkele 

kredieten op het budget voor het jaar 2017. Dit leidt tot volgende bedragen: 

 

 

     

B2018 B2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het evenwicht van het budget verbetert.  

 

Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als 

budgettaire exploitatie-ontvangsten, maar de pensioenuitgaven nog wel als 

exploitatie-uitgaven zijn ingeschreven, heeft dit tot een negatieve 

autofinancieringsmarge geleid in 2019 bij de opmaak van het Budget en 

Meerjarenplan 2017-2019. Artikel 14, 2° BVR BBC bepaalt echter dat een 

meerjarenplan met een negatieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de 

financiële nota toch in evenwicht is als het bestuur aantoont dat de 

autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zou zijn als de tijdelijke 

uitgaven, waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 specifieke reserves heeft 
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aangelegd, niet worden meegeteld. Dit is het geval voor de pensioenuitgaven, 

waarvoor bestemde gelden worden voorzien. 

Daarom werd in bovenstaand schema ter verduidelijking de herrekende 

autofinancieringsmarge opnieuw toegevoegd; hier wordt dus geen rekening 

gehouden met de tijdelijke uitgaven en wordt in 2019 een positieve 

autofinancieringsmarge bekomen. 

 

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de vierde 

budgetwijziging: 

 

 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 
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Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de hierna volgende opsomming van vermeerderingen en 

verminderingen van kredieten door de vierde reeks wijzigingen aan het budget 

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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben nee gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 10 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
 

De heren EL ABOUSSI en KERREMANS laten weten dat voor hen een nee-stem genoteerd 

mag worden in plaats van de ja-stem die geregistreerd werd. 
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Nr. 4/22 van de agenda 

 

Rapport eerste semester 2017 van de financieel beheerder 

aan de provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, 

rapport aan de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, 

de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van 

de budgetten en de voorafgaande controle van de wettigheid 

en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. 

Kennisname. 

Verslag van de financieel beheerder 

 

Artikel 161 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt: 

“De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens éénmaal 

per jaar aan de provincieraad en de deputatie. 

Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de 

liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. 

De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift ter beschikking aan de 

provinciegriffier en behalve in de gevallen voorzien in artikel 254, §4, aan de 

externe audit commissie bedoeld in dat artikel.” 

 

Artikel 162 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt: 

“De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal 

per jaar aan de provincieraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande 

controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. 

Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan de 

deputatie, de provinciegriffier en behalve in de gevallen voorzien in artikel 254, §4, 

aan de externe audit commissie, bedoeld in dat artikel.” 

 

Artikel 90 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt: 

“De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor: 

1° de voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de 

provincie met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, 

vastgesteld in titel IV; 

2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale 

ontvangsten. 

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 

schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. 

Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. 

Met betrekking tot de vervulling van de opdrachten, bedoeld in dit artikel, 

rapporteert de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid aan de deputatie en 

aan de provincieraad.” 

 

Voor alle rapporten, behalve het debiteurenbeheer, bepaalt het provinciedecreet in 

de artikels 161 en 162 de frequentie. 

 

In uitvoering van bovengenoemde artikels vindt U hieronder de verplichte 

rapporteringen. 

 

Van dit verslag heeft de deputatie, inclusief de provinciegriffier, kennis genomen in 

zitting van 7 september 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikels 161 en 162 van het provinciedecreet waarin bepaald wordt aan 

welke rapporteringsverplichtingen de financieel beheerder onderworpen is; 

 

Gelet op het artikel 90, 2°, waarin voor de financieel beheerder de mogelijkheid 

opgenomen wordt om in volle onafhankelijkheid te rapporteren over het 

debiteurenbeheer zonder de frequentie te bepalen of op te leggen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van het rapport van de financieel 

beheerder over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 

de evolutie van de budgetten, de voorafgaande controle van de wettigheid en 

regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen betreffende het eerste 

semester van 2017. 

 

Artikel 2: 

Van dit verslag wordt een afschrift bezorgd aan het Rekenhof. 

 

 

Bijlage: 

Verslag financieel beheerder 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/23 tot en met 4/26 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/23 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. 

Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA). 

Renovatie Suikerrui en Gildekamersstraat. Buitenaanleg. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor de buitenaanleg ten 

behoeve van DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant te 

Antwerpen. 

 

In zitting van 23 juni 2016 hechtte uw raad goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen voor de aanleg van dit 

binnengebied waarbij onder meer werd overeengekomen dat de provincie 

Antwerpen optreedt als gedelegeerd bouwheer en de stad Antwerpen het aandeel 

van de realisatiekost op zich neemt. 
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Aan uw raad wordt thans de uitbreiding van deze samenwerkingsovereenkomst met 

de stad Antwerpen voorgelegd. 

 

In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst werd enkel overeengekomen 

voor de heraanleg van het binnengebied in eigendom van de stad Antwerpen 

volgens het kadastraal plan. Tussen het deel van het binnengebied in eigendom van 

de stad Antwerpen en het deel in eigendom van AG VESPA staat een hekwerk dat in 

het verleden niet correct op de perceelsgrens werd geplaatst. 

 

Beleidsmatig werd door de stad Antwerpen beslist om het binnengebied zo optimaal 

mogelijk doorwaadbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Om overdag een zo 

doorwaadbaar mogelijk binnengebied te kunnen creëren, zou de heraanleg van het 

volledige binnengebied, inclusief het aangrenzend deel van de gronden (momenteel 

in eigendom van AG VESPA en in erfpacht gegeven aan Woonhaven), een zeer 

grote meerwaarde betekenen. 

 

Om een eenvormig geheel te krijgen van het volledige binnengebied wordt gekozen 

om een deel van de grond, in eigendom van AG VESPA, mee op te nemen in de 

heraanleg van het binnengebied, tot aan de achtergevellijn van de gebouwen van 

Woonhaven, die grenzen aan de Zilversmidstraat. De grond wordt aangelegd met 

middelen van de stad Antwerpen, waarbij de eigendomstatus van de gronden 

ongewijzigd blijft. 

 

De uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst voorziet hiervoor een 

bijkomende investeringskost van de stad Antwerpen van 250.000,00 EUR, inclusief 

btw, erelonen en herzieningen waardoor het totale projectbudget thans 

902.500,00 EUR inclusief btw, erelonen en herzieningen bedraagt.  

 

De deputatie stelt uw raad voor om de uitbreiding van de 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen voor de aanleg van het 

binnengebied goed te keuren. 

 

Aan uw raad wordt eveneens het ontwerp voor deze werken voorgelegd, 

opgemaakt door cvba Stramien te Antwerpen, en omvattende bijzonder bestek, 

gedetailleerde en samenvattende opmeting kostenraming en plannen.  

 

Het ontwerp voorziet in het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling en 

hekwerk alsook de aanleg van een patio en stedelijke binnentuin. De fietsenstalling 

en hekwerk worden eerst uitgevoerd; aansluitend volgt de aanleg van de patio en 

stedelijke binnentuin. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 536.024,89 EUR + 112.565,23 EUR 

(21 % btw) = 648.590,12 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41, §1, 

2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 september 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de 

buitenaanleg ten behoeve van DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 

Diamant; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de uitbreiding van de 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen voor aanleg van het 

binnengebied bij de renovatie van de Suikerrui en Gildekamersstraat ten behoeve 

van DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, te Antwerpen, 

waarbij de stad Antwerpen een bijkomende investeringskost van 250.000,00 EUR 

inclusief btw, erelonen en herzieningen voorziet. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de buitenaanleg bij 

voornoemd project opgemaakt door cvba Stramien te Antwerpen, en stelt als wijze 

van gunnen van deze opdracht de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast, in toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet 

van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/24 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 

Sint-Romboutskathedraal. Interieurrestauratie. Fase 1: aanpassen 

van de klimaatinstallatie. Verrekening nr. 2. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Uw raad keurde in vergadering van 28 januari 2016 het ontwerp goed voor fase 1: 

aanpassen van de klimaatinstallatie van de interieurrestauratie van de Sint-

Romboutskathedraal te Mechelen, opgemaakt door bvba Arter Architects te Brussel, 

en met de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking als wijze 

van gunnen. 

 

De kosten van deze werken werden geraamd op 200.351,36 EUR + 42.073,79 EUR 

(21 % btw) = 242.425,15 EUR. 

 

In zitting van 19 mei 2016 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan 

Cogama GMC te Olen, voor een bedrag van 251.861,63 EUR (incl. btw). 

 

In zitting van 1 juni 2017 besliste de deputatie goedkeuring te hechten aan 

verrekening nr. 1 met een bedrag in meer van 23.122,73 EUR en in min van 

1.441,18 EUR, hetzij een saldo in meer van 21.681,55 EUR (telkens incl. btw). 
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Thans wordt verrekening nr. 2 voorgelegd, onder verwijzing naar de bijgevoegde 

verantwoording vanwege de ontwerper en de offerte van de opdrachtnemer, voor 

het vernieuwen van de brandkleppen bij de luchtgroepen in de kelder voor een 

bedrag van 14.745,00 EUR + 3.096,45 EUR (21 % btw) = 17.841,45 EUR. 

 

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 

uitvoeringstermijn van 10 werkdagen. 

 

De offerte van de aannemer en de verantwoording zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het besluit van de provincieraad, genomen in vergadering van 26 april 

2012, betreffende de vaststelling van de opdrachten die als opdrachten van 

dagelijks bestuur worden beschouwd in de zin van artikel 43.§2.9° en 11° van het 

provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De raad keurt de werken in meer goed ten bedrage van 17.841,45 EUR (incl. btw), 

opgenomen in verrekening nr. 2 voor fase 1: aanpassen van de klimaatinstallatie 

van de interieurrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, 

opgedragen aan Cogama GMC te Olen. 

 

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 

uitvoeringstermijn van 10 werkdagen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/25 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale 

technische scholen, campus Mechelen. Blok B herinrichting 

laboklassen. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voor zien voor de herinrichting van de 

laboklassen in blok B van de provinciale technische scholen, campus Mechelen. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 

door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en 

samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.  

 

Het ontwerp voorziet in het slopen van de bestaande inrichting en afwerkingen, en 

het herinrichten van de laboklassen op de tweede verdieping van gebouw B en het 
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omvormen van de bestaande kleedkamer op het gelijkvloers tot lockerruimte, refter 

en economaat. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 613.103,55 EUR + 36.786,21 EUR 

(6% btw) = 649.889,76 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41, §1, 

2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de 

herinrichting van de laboklassen in blok B van de provinciale technische scholen, 

campus Mechelen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de herinrichting van de 

laboklassen in blok B van de provinciale technische scholen, campus Mechelen, 

opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze 

opdracht de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking vast, in toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 

2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/26 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Diverse sites. Renovatie 

van de stookplaatsen. Ontwerp en uitvoering. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de renovatie van stookplaatsen 

in diverse provinciale gebouwen. 

 

Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door het departement 

Logistiek.  
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De opdracht omvat de renovatie van 12 stookplaatsen waarvan het einde van de 

levensduur van de ketels bereikt is. In eerste instantie worden de ketels en 

belangrijkste componenten vernieuwd, met een verhoging van de energie-

efficiëntie, bedrijfszekerheid en veiligheid tot gevolg. Bovendien wordt er maximaal 

gestreefd naar een conformiteit met de norm voor stookplaatsen, die voornamelijk 

de (brand)veiligheid van het lokaal en de goede werking van de installaties 

vooropstelt.  

  

Een randvoorwaarde bij dit soort werken is dat ze slechts buiten het stookseizoen 

uitgevoerd kunnen worden, om de werking van de betreffende gebouwen minimaal 

te verstoren. De 12 stookplaatsen moeten dus in de zomer (mei - september) van 

2018 en 2019 vernieuwd worden. 

  

In het voorliggend bestek worden de renovaties van de stookplaatsen 

gecombineerd tot 1 opdracht. De algemene aanpak en materiaalgebruik zijn voor al 

deze stookplaatsen zeer gelijkaardig, met slechts enkele detailverschillen in het 

programma van eisen van elke stookplaats. Door de projecten te combineren kan 

de voorbereiding van de opdrachtnemer geoptimaliseerd worden, waardoor deze 

maximaal kan inzetten op de finetuning per stookplaats. Dit verhoogt de efficiëntie 

van de totale opdracht en maakt het mogelijk om deze binnen de beperkte 

uitvoeringsperiode te realiseren. 

 

Volgende stookplaatsen werden opgenomen in de opdracht: 

- Stabroek, provinciaal instituut voor technisch onderwijs, Blok G; 

- Mol, provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, Ecocentrum; 

- Mol, provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, strandgebouw;  

- Mol, provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, werkplaatsen; 

- Boom, provinciaal recreatiedomein De Schorre, kleedkamer voetbal; 

- Boom, provinciaal recreatiedomein De Schorre, gebouw Steenbakkerij 

Verstrepen; 

- Antwerpen/Deurne, provinciaal groendomein Rivierenhof, kasteel 

(conciërge); 

- Antwerpen/Deurne, provinciaal groendomein Rivierenhof, parkwachtersvilla; 

- Antwerpen/Deurne, provinciaal groendomein Rivierenhof, Schranshoeve; 

- Antwerpen/Deurne, provinciaal groendomein Rivierenhof, parkdirectie; 

- Ranst, provinciaal groendomein Vrieselhof, kasteel; 

- Kalmthout, Arboretum, onthaalgebouw. 

 

De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op 1.100.000,00 EUR (incl. btw). 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de mededingingsprocedure met onderhandeling vast te 

stellen, in toepassing van artikel 38, §1, 1°, b van de wet van 17 juni 2017 inzake 

overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 7 september 2017 goed. 

 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 269 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de renovatie 

van de stookplaatsen in diverse provinciale gebouwen; 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de renovatie van de 

stookplaatsen in diverse provinciale gebouwen, opgemaakt door het departement 

Logistiek, en stelt in toepassing van artikel 38, §1, 1°, b van de wet van 17 juni 

2017 inzake overheidsopdrachten als wijze van gunnen van deze werken de 

mededingingsprocedure met onderhandeling vast. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Gelieve een onthouding te noteren van Groen voor punt 

4/23. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/23 tot en met 4/26 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

67 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/23, 4/24, 4/25, en 4/26 worden goedgekeurd met 67 stemmen 

ja, bij 1 onthouding. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/27 tot en met 4/30 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/27 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Definitieve goedkeuring onteigeningsplans. 

Aanvraag machtiging tot onteigening. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen dienen te Geel en Mol tal van 

gronden verworven te worden. De fietsostrade volgt zoveel mogelijk spoorlijn 15. 
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De onteigeningsplans opgesteld door Studiebureau Technum werden op 

25 september 2014 voorlopig goedgekeurd. 

 

Sindsdien werd met de betrokken eigenaars onderhandeld over de minnelijk 

verwerving van hun eigendom. De onderhandelingen lopen stilaan ten einde. Niet 

alle innemingen kunnen in der minne verworven worden. Het zal nodig zijn hier en 

daar tot gerechtelijke onteigening over te gaan. Daartoe moet de provincie 

beschikken over een onteigeningsmachtiging van de bevoegde Vlaamse minister. 

 

Vooraleer dergelijke machtiging kan aangevraagd worden, dient de provincieraad 

zich uit te spreken over de bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar 

onderzoek en de onteigeningsplans definitief goed te keuren. 

 

De onteigeningsplans lagen in openbaar onderzoek te Geel van 30 november tot 

16 december 2014. Er werden 3 bezwaarschriften ingediend. Hierna volgt de 

bespreking van de bezwaren erin vervat en de weerlegging ervan. 

 

Boons-Beenens (inneming 6.6 a+b) 

 

Bezwaar 1: “Wij hebben als bewoners gekozen (en betaald) voor een diep 

tuinperceel zonder inkijk van achterburen. Het onteigeningsplan wil nu een zeer 

groot deel van de tuin opeisen om er toch wel een zeer brede fietsostrade aan te 

leggen. Hierdoor krijgen wij een constante passage en inkijk in onze achtertuin 

waardoor onze privacy sterk wordt geschonden.” 

Antwoord: Het betreft hier een perceel met een diepte variërend tussen (ongeveer) 

50m en 65m. Na inname varieert de diepte van 45m tot 65m. Bovendien ligt er 

momenteel een servitude op dit achterste deel van de tuin. De inneming valt voor 

een groot deel (ongeveer voor 2/3) samen met deze servitude. Oppervlaktegewijs 

wordt 112m² ingenomen van een totale oppervlakte van 1318m². De ingenomen 

oppervlakte wordt vergoed maar kan bezwaarlijk gezien worden als een 

onevenredig groot deel van het totale perceel. Het betreft 8,5%. De strook die 

wordt ingenomen heeft een breedte van 4,7m. Deze moet dienen voor het fietspad 

zelf (3,5m) maar daarnaast ook voor nutsvoorzieningen zoals verlichting, 

waterafvoer en dergelijke. Wat de inkijk en de schending van de privacy betreft: de 

bewoners ontvangen een vergoeding die hen in staat stelt een nieuwe afsluiting te 

plaatsen die hen privacy moet waarborgen. 

 

Bezwaar 2: “Siertuin, moestuin, kippenren enz. waar wij jaren in investeerden om 

een mooie omgeving te creëren kunnen zomaar worden afgenomen als dit 

onteigeningsplan er doorkomt? Wat met het verlies van onze eigen buitenruimte, 

onze met zorg aangelegde tuin, het zelfgebouwde kippenhok, onze dagelijkse verse 

eieren? Met welk recht bovendien? Wie zal de herinrichting van onze afgesneden 

tuinen betalen? En wat met het waardeverlies die dit meebrengt voor onze 

eigendom?” 

Antwoord: Het verlies aan oppervlakte wordt vergoed (vergoeding voor de grond), 

evenals de heraanleg van de tuin met inbegrip van het kippenhok. Een extra 

waardeverlies is hier niet van toepassing omdat het aandeel van de inname klein is 

ten opzichte van de totale oppervlakte (8,5%). Het recht om te onteigenen vloeit 

voort uit de grondwet en diverse wetten. 

 

Bezwaar 3: “De aanduiding van de fietsostrade op plan lijkt ons een breedte te 

hebben van 5,5meter. Dit lijkt ons wel zeer breed voor de aanleg van een 
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fietsostrade en trouwens tussen onze tuin en de spoorweg is nog zeer veel ruimte 

beschikbaar.” 

Antwoord: Het fietspad wordt ontworpen op een zo klein mogelijke afstand van de 

spoorweg maar wel met inachtname van de wettelijke bepalingen terzake. Voor de 

breedte wordt verwezen naar het antwoord in de eerste paragraaf (breedte 4,7m – 

fietspad 3,5m + zone voor nutsvoorzieningen) 

 

Bezwaar 4: “Er zijn voldoende veilige mogelijkheden om zich per fiets te 

verplaatsen tussen de spooroverweg aan de Larumsebrugweg en de spooroverweg 

aan Buitensteinde.” 

Antwoord: Bij gebruik van de bestaande wegen tussen de spooroverweg 

Buitensteinde en de spooroverweg Larumsebrugweg verplaatst de fietser zich het 

kortst ten noorden van de spoorlijn via de straat Buitensteinde en aansluitend via 

de straat Larumsebrugweg. Dit traject heeft een lengte van 1 kilometer. Beide 

wegen zijn lokale erftoegangswegen (type III) met tweerichtingsverkeer waar een 

maximum snelheid van 70 km/u geldt. Over het hele traject is geen 

fietsinfrastructuur aanwezig en moet de fietser zich in gemengd verkeer 

verplaatsen. Dit traject voldoet niet aan de ontwerprichtlijnen van fietsostrades.  

Het door de provincie voorgesteld traject heeft een lengte van 425 meter. 

Ruimschoots korter dan de bestaande wegen. Bovendien verplaatst de fietser zich 

over een vrijliggend fietspad, zonder hinder van voertuigen. Het traject voldoet aan 

de ontwerprichtlijnen van de fietsostrades. Het voorgesteld traject is dus korter en 

veiliger. Bovendien wordt de rechtlijnigheid van de fietsostrade behouden. 

 

Voorgesteld wordt de 4 bezwaren te verwerpen. 

 

B. Peeters (innemingen 7.2 en 7.3) 

 

Bezwaar: “Ik dien klacht in tegen de fietsostrade. Omwille dat er langs de andere 

kant van de spoorweg al een servitude ligt en vind dan ook onzinnig dat je die niet 

gaat gebruiken. En mij gaat onteigenen.” 

Antwoord: De studie van een fietsostrade wordt gedaan over een lang traject. Het 

fietspad wordt zo ontworpen dat het aantal keren dat de spoorweg moet worden 

overgestoken tot een minimum beperkt wordt. 

Het oversteken van de spoorweg is niet gewenst voor een fietsostrade omwille van 

tijdverlies en gevaar. Te veel oversteken doet afbreuk aan de rechtlijnigheid en aan 

het concept fietsostrade. Op het ganse traject van Herentals tot en met Balen - 

32 km - kon het aantal gelijkgrondse oversteken van de spoorweg beperkt worden 

tot 4. De aanleg van de fietsostrade aan de zuidzijde van de spoorweg tussen 

Rauwelkoven en buurtweg 140 in Geel zou zorgen voor 2 extra oversteken op een 

afstand van 1125 m. 

 

Voorgesteld wordt het bezwaar te verwerpen. Aangestipt wordt dat de 

bezwaarindiener ondertussen wel een verkoopbelofte ondertekend heeft die in 

december 2016 ter goedkeuring aan de raad werd voorgelegd. 

 

Sneyers (innemingen 11.16, 11.17 en 11.18) 

 

Bezwaar 1: “Bij deze het bezwaarschrift voor fietsostrade Geel: dit is de percelen 

om de aangelanden of aanpalende ontwateringsgrachten langs buitenkant te leggen 

en de fietsostrade tegen de spoorweg.”  

Antwoord: Bij de onderhandelingen bleek dhr. Sneyers zich zorgen te maken over 

de afwatering van zijn percelen. Immers bij het initiële ontwerp kwam het fietspad 
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te liggen tussen zijn weiland en de bijhorende afwateringsgracht. Dit is intussen 

verholpen door de aanpassing van het ontwerp van de werken - zonder evenwel het 

onteigeningsplan en de in te nemen oppervlakte te wijzigen - waarbij de 

afwateringsgrachten gelegen zijn tussen de weilanden en de fietsostrade. 

 

Bezwaar 2: “Broodroof van de jonge landbouwer in verband met grond afstaan 

ongeveer 60 are. Voor dat beetje geld kan hij niets doen want op geld kan je geen 

mais zetten en geen mest opvoeren.” 

Antwoord: De geboden vergoedingen zijn marktconform en moeten de onteigenden 

in staat stellen andere grond te kopen. Eventuele extra minwaarde voor het bedrijf 

wegens onteigening van een deel van de huiskavel (dit is de grond rondom het 

bedrijf) zal onderwerp zijn van de onderhandelingen. Bij de onderhandelingen zal 

eveneens onderzocht worden of de provincie andere grond in ruil kan bieden. 

 

Bezwaar 3: “Wat zijn de blauwe afmetingen (lijnen) op de plannen ? zie plan ook op 

Mols grondgebied” 

Antwoord: Dit is geen bezwaar maar een vraag om uitleg, die echter niet 

beantwoord kan worden, omdat er op de onteigeningsplans geen blauwe 

afmetingen of lijnen staan. Dit geldt ook voor de plannen voor het grondgebied van 

Mol die echter buiten het bestek van dit verslag vallen. Ook de 2 kaartjes die bij het 

bezwaarschrift gevoegd werden, vertonen geen blauwe afmetingen of lijnen.  

 

Voorgesteld wordt de 3 bezwaren te verwerpen. 

 

Conclusie: de deputatie stelt aan uw raad voor om de 3 ingediende 

bezwaarschriften volledig te verwerpen, de voorgelegde onteigeningsplans definitief 

goed te keuren, de opgegeven motivatie ter verantwoording van het openbaar nut, 

noodzaak en hoogdringendheid van de onteigening goed te keuren en aan de 

bevoegde gemeenschapsminister machtiging tot onteigening bij hoogdringendheid 

te vragen. 

 

Krediet voor de verwerving wordt voorzien. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 14 september 2017. 

 

Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen 

 

Gelet op de onteigeningsplans voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen 

op grondgebied van de stad Geel die voorlopig werden goedgekeurd in vergadering 

van 25 september 2014; 

 

Overwegende dat de onteigeningsplans in openbaar onderzoek lagen te Geel van 

30 november tot 16 december 2014; 

 

Gelet op de 3 ingediende bezwaarschriften; 

 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut, de noodzaak en de 

hoogdringendheid van de onteigening; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
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Op voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist om de ingediende bezwaarschriften volledig te verwerpen 

om de redenen aangehaald in voorgebracht verslag. 

 

Artikel 2: 

De hiernavolgende onteigeningsplans van studiebureau Technum van 28 maart 

2014, projectnummer P.003730, voor de aanleg van een fietsostrade langs 

spoorlijn 15 te Geel en Mol, worden definitief goedgekeurd: 

* deelproject 6 – Geel (4de afdeling): 

- onteigeningsplan 1 nummer IN20201C – precadnummer 13374-10270 

- onteigeningsplan 2 nummer IN20202C – precadnummer 13374-10268 

* deelproject 7 – Geel (4de afdeling): 

- onteigeningsplan 1 nummer IN20201C – precadnummer 13374-10272 

- onteigeningsplan 2 nummer IN20202C – precadnummer 13374-10269 

* deelproject 10 – Geel (1ste afdeling): 

- onteigeningsplan nummer IN20201C – precadnummer 13008-10262  

* deelproject 11 – Geel (1ste afdeling): 

- onteigeningsplan 1 nummer IN20201D – precadnummer 13008-10263 

- onteigeningsplan 2 nummer IN20202C – precadnummer 13374-10267  

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar 

nut en de noodzaak van de onteigening: 

 

1° het openbaar nut: 

De aanleg van de fietsostrade heeft tot doel het verbeteren van de 

verkeersveiligheid, meer in het bijzonder voor de fietsers; 

Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 

Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd goedgekeurd 

door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse minister van 

Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie werd 

ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, conform 

verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

- de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, Geel 

en Mol 

- het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele fietspaden 

tussen bovenvermelde centra 

Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 
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Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande infrastructuur). 

Er blijven echter nog een aantal belangrijke “missing links” die met de realisatie 

van de deelprojecten 5 tot 12 zullen worden ingevuld. 

 

2° de noodzaak: 

Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen is gekozen voor het 

“minst schadelijk” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren dienen 

te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen via 

overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is. 

Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd gekozen 

voor het tracé langs noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke tracékeuzes 

werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde start/projectnota waarna 

deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie 

(PAC) op 22 november 2012. 

 

Artikel 4: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van de 

hoogdringendheid van de onteigening: 

 

Voor het zachte verkeer zijn er geen veilige noch rechtstreekse verbindingen tussen 

de kernen van Geel en Mol voorhanden. 

 

De realisatie van de fietsostrade als belangrijke verbinding voor het zachte verkeer 

tussen de kernen van Geel en Mol (en later naar Olen, Herentals en Balen) om een 

verkeersluw alternatief te bieden voor het functionele fietsverkeer biedt een 

oplossing. Hierdoor worden naast scholen ook veel arbeidsplaatsen goed en veilig 

fietsbereikbaar. 

 

Het oplossen van een verkeersonveilige situatie maakt dat een en ander 

vanzelfsprekend hoogdringend is. Elk verkeersslachtoffer dat kan vermeden worden 

door een snelle uitvoering van de infrastructuurwerken, maakt het uitvoeren 

daarvan hoogdringend. De noodzaak tot het wegwerken van die 

verkeersonveiligheid bestaat op dit ogenblik. 

 

Het is een verhoogde prioriteit van het Vlaamse Gewest om het potentieel aan 

fietsverplaatsingen verder in te vullen, door middel van veilige en degelijke 

fietsverbindingen en om op die manier functionele verplaatsingen op een veilige 

manier te laten plaatsvinden. 

 

De stijging van de verkeersintensiteit, de toename van de trafiek van en de nog 

stijgende ongevalcijfers bij fietsers benadrukken de hoogdringendheid van het 

project. De fietsostrade dient uit veiligheid– en mobiliteitsoverwegingen absolute 

prioriteit te krijgen en dit kan alleen als de noodzakelijke onteigeningen bij 

hoogdringendheid worden gerealiseerd. 
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Een deel van het gehele traject van de fietsroutes langs spoorlijn 15 is reeds 

gerealiseerd. Het is dus noodzakelijk om de “missing links”, waaronder huidige 

deelprojecten 5 tot 12, op korte termijn te realiseren om een 100% effectieve 

benutting van de routes te garanderen. 

 

Het maatschappelijk verlangen om op bijzonder korte termijn een voldoende brede 

en veilige fietsostrade aan te leggen is groot. Dit toont eens te meer aan dat de 

onteigening bij hoogdringendheid moet gebeuren. 

 

Artikel 5: 

Aan de bevoegde gemeenschapsminister wordt machtiging tot onteigening voor 

openbaar nut gevraagd met toepassing van de procedure bij hoogdringende 

omstandigheden zoals bepaald in de wet van 26 juli 1962. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Wij gaan die punten goedkeuren, behalve een onthouding bij punt 4/27. 

Ik heb aandachtig die bezwaren gelezen die we niet aannemen, en er staat effectief ook in 

dat er een ander traject mogelijk was. Op de commissie hebben we een duidelijke uitleg 

gekregen. Blijkbaar is een trajectverlegging in andere gevallen wel mogelijk. Dat is nu met 

die bocht daar gebeurd. Dat is zeer positief.  

Hier niet is dat niet gebeurd, vandaar dat we twijfelen en ons onthouden bij punt 4/27. 
 

 

Nr. 4/28 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 7. 

Grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het tracé voor de fietsostrade Herentals-Balen te Geel en Mol is verdeeld in 

verschillende deelgebieden. Voor de deelgebieden 5-6-7 en 9-10-11-12 zijn 

grondverwervingen nodig. In vergadering van 25 september 2014 keurde de 

provincieraad de onteigeningsplans daarvoor goed. 

 

De gronden in deelproject 5 werden alle verworven. 

De onderhandelingen voor deelprojecten 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 10, 11/1 en 11/2 lopen 

stilaan op hun einde. Voor deelgebied 7 te Geel werd nog een verkoopbelofte 

bekomen voor inneming 1, die thans ter goedkeuring aan uw raad wordt 

voorgelegd.  

In een apart verslag aan uw raad wordt heden voorgesteld voormelde 

onteigeningsplans definitief goed te keuren en machtiging tot onteigening te vragen 

voor die gronden die niet in der minne kunnen verworven worden.  

Voor deelprojecten 9, 11/4, 12/1, 12/2 en 12/3 werden de plans gewijzigd. Deze 

zullen, samen met een nieuw deelproject 8, opnieuw aan uw raad worden 

voorgelegd.  

 

Inneming 7.1 is gelegen deels in woongebied met landelijk karakter (schatting 

125,00 EUR/m²) en deels in agrarisch gebied, aangelegd in de praktijk als tuin 

(10,00 EUR/m²). De verkoopbelofte werd verkregen tegen de schattingsprijs. Deze 

werd verhoogd met wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest en een vergoeding 
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voor opstanden en heraanleg van de tuin, hetzij in totaal 34.004,53 EUR. 

Afgesproken werd dat de provinciale aannemer zal instaan voor het verwijderen 

van de opstanden. 

 

Het bodemattest is blanco. Krediet voor de aankoop is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 september 2017. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de onteigeningsplans voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen 

op het grondgebied van Geel en Mol, goedgekeurd door de raad op 25 september 

2014; 

 

Overwegende dat de eigenaars van inneming 7.1 bereid zijn tot de minnelijk 

verkoop van hun eigendom tegen de schattingsprijs, verhoogd met 

wederbeleggingvergoeding en wachtintrest en een vergoeding voor opstanden en 

heraanleg van de tuin; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op het bodemattest; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, wordt machtiging 

verleend tot de aankoop van de hiernavolgende inneming van het onteigeningsplan 

voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen, deelproject Geel 7: 

 

- inneming 7.1: 105 m² en 259 m² grond, eigendom van de echtg. Gils-Cuyvers, 

tegen de prijs van 34.004,53 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/29 van de agenda 

 

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. 

Aankoop weekendverblijven. Fase 5. Derde 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 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 277 

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 de eerste 4 fases werden weekendverblijven en 

gronden aangekocht van 21 eigenaars. 

 

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 aankoop van enkele 

eigendommen van eigenaars die een planschadedossier hebben ingediend. Het gaat 

om 27 eigenaars met soms meerdere percelen. Van 9 van die eigenaars werden 

reeds verkoopbeloften voorgelegd in de provincieraden van 24 mei 2017 en 22 juni 

2017. 

 

Thans werden nieuwe verkoopbeloften bekomen voor: 

 

1. Een weekendverblijf en een perceel bos gelegen te Herselt, Waterheide 29, 

eigendom van de consorten Van Loock-Van der Jonckheyd en kadastraal 

gekend als Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummers 281b2 en 281y2, voor 

een bedrag van 94.000,00 EUR. 

 

2. Drie percelen bos gelegen te Herselt, Grote Hees, eigendom van de heer en 

mevrouw Van Bael-Hoobergs en kadastraal gekend als Herselt, 1ste afdeling, 

sectie C, nummers 327a, 339h en 339k, voor een bedrag van 84.673,00 EUR. 

 

3. Een perceel bos met bergplaats gelegen te Herselt, Grote Hees 10, eigendom 

van de heer Patrick Bruggeman en kadastraal gekend als Herselt, 

1ste afdeling, sectie C, nummer 328d, voor een bedrag van 27.551,50 EUR. 

 

4. Een perceel bos gelegen te Herselt, Drie Eikenstraat/Vijverstraat, eigendom 

van de gezusters Van den Bergh en kadastraal gekend als Herselt, 

2de afdeling, sectie M, nummer 670g, voor een bedrag van 17.691,00 EUR. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 278 

5. Een perceel bos gelegen te Herselt, Vijverstraat, eigendom van de heer en 

mevrouw Van der Stricht-De Meyer en kadastraal gekend als Herselt, 

2de afdeling, sectie M, nummer 672a, voor een bedrag van 24.751,50 EUR. 

 

6. Een perceel bos gelegen te Herselt, Drie Eikenstraat, eigendom van de 

consorten Vandezande en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie 

M, nummer 673f, voor een bedrag van 18.349,50 EUR. 

 

7. Een perceel bos gelegen te Herselt, Drie Eikenstraat, eigendom van mevrouw 

Eugenia Van den Bosch en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie 

M, nummer 673f2, voor een bedrag van 62.907,50 EUR. 

 

8. Een perceel bos gelegen te Herselt, Vijverstraat, eigendom van de consorten 

De Wolf en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 

673g, voor een bedrag van 12.680,00 EUR. 

 

9. Een perceel bos met een vervallen chalet gelegen te Herselt, Veerlepad, 

eigendom van de heer en mevrouw Vandenberge-Corbeels en kadastraal 

gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 785c, voor een bedrag 

van 25.529,00 EUR. 

 

10. Een perceel bos gelegen te Herselt, Drie eikenstraat, eigendom van de heer 

Maarten Mees en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, 

nummer 798c2, voor een bedrag van 29.452,50 EUR. 

 

11. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Drie Eikenstraat 8c, eigendom van de 

heer Geert Geboes en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, 

nummer 798e2, voor een bedrag van 121.000,00 EUR. 

 

12. Een perceel bos gelegen te Herselt, Veerlepad, eigendom van de consorten De 

Haeck-Michiels en kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, 

nummer 798p2, voor een bedrag van 323.780,00 EUR. 

 

13. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Vuldershoek, eigendom van de heer 

en mevrouw Festré-Vingtcent en kadastraal gekend als Herselt, 1ste afdeling, 

sectie C, nummer 329a, voor een bedrag van 26.000,00 EUR. 

 

De percelen ‘Van Loock-Van der Jonckheyd’, ‘Geert Geboes’ en ‘Festré-Vingtcent’ 

worden aangekocht tegen schattingsprijs; voor de andere percelen wordt evenwel 

meer betaald dan geschat, en wel om volgende reden: 

De schattingen voor de aankoop van weekendverblijven en onbebouwde percelen in 

Herselt zijn gemaakt door 3 verschillende landmeters-experts. Een en ander heeft 

ervoor gezorgd dat een aantal gelijkwaardige onbebouwde gronden - qua ligging, 

bestemming en oppervlakte - toch verschillend geschat zijn. Zeker als dit 

verschillende percelen van dezelfde eigenaars of aangrenzende percelen van 

verschillende eigenaars betrof, vielen de verschillen in schattingsprijzen erg op. De 

schattingsbedragen voor onbebouwde percelen van de laatste reeks liggen lager 

dan die van de vorige reeksen. Aangezien de eigenaars uit deze fase goed op de 

hoogte waren van de geboden grondprijzen in de vorige fases, maakte dit de 

onderhandelingen erg moeilijk. De provincie is als overheid gehouden de beginselen 

van behoorlijk bestuur na te leven, zijnde; het gelijkheids-, vertrouwens-, 

rechtszekerheids- en fair play beginsel. In het licht hiervan werden alle schattingen 
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van de laatste reeks grondig onderzocht. Dit resulteerde in een opwaardering bij 

17 van de 27 schattingen. 

 

Volgende bijzondere aankoopvoorwaarden werden overeengekomen: 

 

Met de heer en mevrouw Van Loock-Van der Jonckheyd, de heer en mevrouw De 

Haeck-Michiels en de heer en mevrouw Festré-Vingtcent: 

 - 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 verkoper. 

 

Voor de heer en mevrouw De Haeck-Michiels en de heer en mevrouw Festré-

Vingtcent: 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 

planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 

van deze verkoop. Ze leggen hiervan het bewijs 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. 

 

Met de heer en mevrouw Festré-Vingtcent: 

 - De stacaravan en aangebouwde constructie mogen blijven staan. 

 - De vaste constructies inclusief propaangastank mogen blijven staan. 

 

Met de heer Patrick Bruggeman: 

 - De verkoper krijgt het recht om de hieronder opgesomde materialen kosteloos 

mee te nemen. Hij zal er echter steeds over waken dat het goed bezemrein 

wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de afbraak van 

de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het verkrijgen van 

deze vergunning.  

 - Aanplantingen en waterpartij. 

 

Met de heer en mevrouw Vandenberge-Corbeels: 

 - De houten restanten van de chalet mogen blijven liggen. De provincie zal deze 

zelf verwijderen. 

 

Met de heer Geert Geboes: 

 - De verkoper krijgt het recht om de hieronder opgesomde materialen kosteloos 

mee te nemen. Hij zal er echter steeds over waken dat het goed bezemrein 

wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de afbraak van 

de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het verkrijgen van 

deze vergunning.  

 - 3 tuinpoorten, tuinverlichting, verhardingen, stookolieketel, 

verwarmingsinstallatie, houtkachel en schouw, volledige keuken inclusief 

keukentoestellen, badkamermeubel, douche, ligbad, volledig inbouwtoilet, 

binnenverlichting, vestiairekast en binnendeuren. 
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Volgende praktische afspraken werden gemaakt: 

 

Met de heer Geert Geboes: 

 - Er wordt gestreefd om de akte te verlijden in april 2018. 

 

Met de heer en mevrouw Festré-Vingtcent: 

 - De chalet mag zo lang mogelijk gebruikt worden (zomer 2018). 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

Krediet is beschikbaar in het budget. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 14 september 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 3 weekendverblijven en 

13 percelen onbebouwde grond te Herselt, kadastraal gekend als Herselt, 1ste 

afdeling, sectie C, nummers 281b2, 281y2, 327a, 339h, 339k, 328d en 329a, en 

als 2de afdeling, sectie M, nummers 670g, 672a, 673f, 673f2, 673g, 785c, 798c2, 

798e2 en 798p2; 

 

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 3 weekendverblijven en 13 percelen 

onbebouwde grond te Herselt, ten kadaster gekend als: 

 

- Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummers 281b2 en 281y2, 2.895 m² groot en 

eigendom van de consorten Van Loock-Van der Jonckheyd, voor een bedrag van 

94.000,00 EUR. 
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- Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummers 327a, 339h en 339k, 4.510 m² groot 

en eigendom van de heer en mevrouw Van Bael-Hoobergs, voor een bedrag van 

84.673,00 EUR. 
 

- Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummer 328d, 1.509 m² groot en eigendom van 

de heer Patrick Bruggeman, voor een bedrag van 27.551,50 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 670g, 1.194 m² groot en eigendom van 

de gezusters Van den Bergh, voor een bedrag van 17.691,00 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 672a, 1.582 m² groot en eigendom van 

de heer en mevrouw Van der Stricht-De Meyer, voor een bedrag van 

24.751,50 EUR. 
 

- Herselt, 2de, sectie M, nummer 673f, 1.215 m² groot en eigendom van de 

consorten Vandezande, voor een bedrag 18.349,50 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 673f2, 3.083 m² en eigendom van 

mevrouw Eugenia Van den Bosch voor een bedrag van 62.907,50 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 673g, 815 m² groot en eigendom van 

de consorten De Wolf, voor een bedrag van 12.680,00 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 785c, 1.350 m² groot en eigendom van 

de heer en mevrouw Vandenberge-Corbeels, voor een bedrag van 

25.529,00 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 798c2, 1.491 m² groot en eigendom 

van de heer Maarten Mees, voor een bedrag van 29.452,50 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 798e2, 1.470 m² groot en eigendom 

van de heer Geert Geboes, voor een bedrag van 121.000,00 EUR. 
 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 798p2, 18.371 m² groot en eigendom 

van de consorten De Haeck-Michiels, voor een bedrag van 323.780,00 EUR. 
 

- Herselt, 1ste afdeling, sectie C, nummer 329a, 768 m² groot en eigendom van 

de heer en mevrouw Festré-Vingtcent, voor een bedrag van 26.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

De Provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 
 

Voor de heer en mevrouw Van Loock-Van der Jonckheyd, de heer en mevrouw De 

Haeck-Michiels en de heer en mevrouw Festré-Vingtcent: 

 - 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 verkoper. 
 

Voor de heer en mevrouw De Haeck-Michiels en de heer en mevrouw Festré-

Vingtcent: 

 - De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende 

planschadevorderingen met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp 
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van deze verkoop. Ze leggen hiervan het bewijs 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 Festré-Vingtcent: 

 - De stacaravan en aangebouwde constructie mogen blijven staan. 

 - De vaste constructies inclusief propaangastank mogen blijven staan. 
 

Voor de heer Patrick Bruggeman: 

 - De verkoper krijgt het recht om de hieronder opgesomde materialen kosteloos 

mee te nemen. Hij zal er echter steeds over waken dat het goed bezemrein 

wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de afbraak van 

de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het verkrijgen van 

deze vergunning.  

 - Aanplantingen en waterpartij. 
 

Voor de heer en mevrouw Vandenberge-Corbeels: 

 - De houten restanten van de chalet mogen blijven liggen. De provincie zal deze 

zelf verwijderen. 
 

Voor de heer Geert Geboes: 

 - De verkoper krijgt het recht om de hieronder opgesomde materialen kosteloos 

mee te nemen. Hij zal er echter steeds over waken dat het goed bezemrein 

wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de afbraak van 

de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het verkrijgen van 

deze vergunning.  

 - 3 tuinpoorten, tuinverlichting, verhardingen, stookolieketel, 

verwarmingsinstallatie, houtkachel en schouw, volledige keuken inclusief 

keukentoestellen, badkamermeubel, douche, ligbad, volledig inbouwtoilet, 

binnenverlichting, vestiairekast en binnendeuren. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Wij merken dat de provincie de schattingen van 

landmeters onder eed in twijfel trekt. Ik herinner mij dossiers die hier ook gepasseerd 

zijn, het Dominicanenklooster, enz., waarbij dat wij ook vroegen of het mogelijk was om die 

schattingen nog eens opnieuw te doen. Blijkbaar wordt er hier toch met twee maten en 

twee gewichten gewerkt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- De landmeters hebben deze schatting in eer en geweten 

gedaan. Het had nuttig geweest als we daar in de commissie hadden kunnen over spreken 

met de mensen die dat beoordeeld hebben. Maar bepaalde schattingen waren inderdaad zo 

buiten proportie. 
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Nr. 4/30 van de agenda 

 

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Dorpsbeek (A.6.13.1). 

Aanleg oeverzone. Grondaankoop. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienst Integraal Waterbeleid heeft de afgelopen jaren langsheen de Dorpsbeek 

in Sint-Katelijne-Waver diverse retentiezones aangelegd. Een van de aanpalende 

eigenaars is bereid om een deel van zijn perceel te verkopen zodat twee ruimtelijk 

van elkaar gescheiden retentiezones met elkaar verbonden kunnen worden, wat de 

toegankelijkheid en het onderhoud vergemakkelijkt. Het gaat over het zuidelijk deel 

van het perceel kadastraal gekend als Sint-Katelijne-Waver, 1ste afdeling, sectie B, 

nr. 288 (lot 1 op het afbakeningsplan; 310 m² groot). 

 

Volgens het gewestplan Mechelen (KB 03/10/1979) is het perceel - dat momenteel 

gebruikt wordt als paardenweide - volledig gelegen in agrarisch gebied. De 

aansluitende percelen langs de Dorpsbeek zijn volgens het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘retentiezone Dorpsbeek (Kammaarbeek)’ (MB 02/09/2004) 

gelegen in ‘zone voor waterberging’. Deze percelen werden reeds verworven in 

2002 en 2003. 

 

De totale aankoopprijs bedraagt 2.024,02 EUR, zijnde de schattingsprijs verhoogd 

met een vergoeding voor het verlies van opstanden. 

 

Met de verkoper werd overeengekomen dat hij zijn nieuwe afscheidingsdraad mag 

bevestigen aan de afscheidingspalen die de dienst Integraal Waterbeleid zal 

plaatsen op de nieuwe perceelgrens. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 13 juli 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op het bodemattest; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor het vergemakkelijken van het onderhoud van de Dorpsbeek in Sint-Katelijne-

Waver, wordt machtiging verleend tot de aankoop van 310 m² van het perceel ten 
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kadaster gekend als 1ste afdeling, sectie B, nummer 288, zoals voorgebracht op 

het afbakeningsplan van 28 maart 2017 met precadnummer 12035/10364 van 

provinciaal landmeter-expert Johan Arnauw, voor een bedrag van 2.024,02 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/27 tot en met 4/30 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

68 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/27, 4/28, 4/29 en 4/30 worden goedgekeurd met 68 stemmen ja. 
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5. Onderwijs en jeugd 

 

Nr. 5/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. 

Verdeling van krediet. Goedkeuring restbedrag. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget van 2017 is onder machtigingskrediet 731/640 - toegestane 

subsidies - een budget beschikbaar van 205.949,00 EUR voor het voeren van een 

provinciaal flankerend onderwijsbeleid. 

 

De provincieraad keurde in vergadering van 22 juni 2017 een voorstel van 

verdeling voor het totale bedrag goed. 

 

In de opsomming van de projecten ontbreekt echter Technica Turnhout die een 

subsidie vragen van 5.000,00 EUR. 

 

Dit betekent dat door de PR een budget werd goedgekeurd van 200.949,00 EUR in 

plaats van de volledige 205.949,00 EUR. 

 

Principieel zou aan Technica Turnhout de 5.000,00 EUR worden toegezegd, maar bij 

het opmaken van de stukken was het definitieve financiële verslag van Technica 

Turnhout van 2016 nog niet verwerkt (volgens de goedkeuring van subsidie in 2016 

hadden zij tijd tot 31/08/2017 om hun financieel verslag in te dienen). 

 

Indien uw raad instemt met deze rechtzetting, is het saldo op het 

machtigingskrediet 731/640 voor het voeren van een provinciaal flankerend 

onderwijsbeleid voor dit jaar volledig opgebruikt. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2017 van de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op het voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de aanwending van het budget 2017 van het 

machtigingskrediet 731/640, toegestane subsidies – subsidies met betrekking tot 

flankerend onderwijsbeleid, als volgt: 

- Technica Turnhout 5.000,00 EUR 

 

Geen saldo later te verdelen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

68 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 5/2 van de agenda 

 

Artesis-Plantijn Hogeschool. Aanduiding van vertegenwoordigers 

in het inrichtingsorgaan. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen wordt bestuurd door een 

inrichtingsorgaan en een bestuursorgaan.  

 

Het inrichtingsorgaan is samengesteld uit een: 

- bestuurlijke geleding bestaande uit:  

o 9 vertegenwoordigers van de inrichtende machten, waarvan: 

 4 aangeduid door de provincie Antwerpen; 

 3 door het gemeenschapsonderwijs ; 

 2 door de stad Antwerpen. 

o 4 gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele 

milieus, gecoöpteerd door een gemeenschappelijke vergadering van 

de leden van de bestuurlijke geleding, de personeelsgeleding en de 

studentengeleding. 

- personeelsgeleding bestaande uit 6 vertegenwoordigers; 

- studentengeleding bestaande uit 2 vertegenwoordigers. 

 

Het bestuursorgaan is samengesteld uit:  

- ambtshalve bestuurders, bestaande uit de voorzitter, de algemeen directeur 

en de algemeen beheerder; 

- niet-ambtshalve bestuurders, benoemd door het inrichtingsorgaan, op 

voordracht van de ambtshalve bestuurders. 

 

Overeenkomstig artikel 5 van het Organiek Reglement van Artesis – Plantijn 

Hogeschool Antwerpen eindigen de mandaten van de bestuurders in het 

inrichtingsorgaan op 30 september 2017. 

 

De provincieraad moet daarom vier vertegenwoordigers aanduiden voor de 

bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan met ingang van 1 oktober 2017. 

 

De hoedanigheid van Vlaams parlementslid, of personeelslid of student van de 

Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen is onverenigbaar met het lidmaatschap 

van de bestuurlijke geleding. 

 

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden op 

voorstel van mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde, volgende personen 
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aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in het 

inrichtingsorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen:  

- mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde 

- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid 

- mevrouw Gerda Van Langendonck, provincieraadslid 

- mevrouw Greet Van Gool, provincieraadslid 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden op 

voorstel van mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde, volgende personen 

aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in het 

inrichtingsorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen:  

- mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde 

- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid 

- mevrouw Gerda Van Langendonck, provincieraadslid 

- mevrouw Greet Van Gool, provincieraadslid 

 

 

VOORZITTER.- Bij dit punt is een amendement voorgesteld door de open vld-fractie. 

De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Dank u wel, voorzitter. 

Inderdaad, wij hebben toch wat bedenkingen bij het voorliggende voorstel tot afvaardiging 

om 3 redenen. 

1. Het voorstel gaat volgens ons in tegen het pluralistisch karakter van de hogeschool. 

2. De afspraak wordt daarmee geschonden dat ook leden van de oppositie 

vertegenwoordigd zouden worden. 

3. Het is natuurlijk niet met de bedoeling om te stoken binnen de meerderheid, maar wij 

moeten toch ook vaststellen dat de kleinste meerderheidspartij daar een onevenwichtige 

afvaardiging krijgt.  

Wij hebben daarom ons eigen voorstel tot afvaardiging bijgevoegd als amendement. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Ik denk dat dit amendement ook een beetje geïnspireerd is door de 

opmerking die ik daarover gemaakt heb op de commissie, dat vroeger een 

vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur wel iets anders was dan in het inrichtingsorgaan 

van de toen nog Plantijn Hogeschool. Dat was Tom Caals. 
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Ik zou het een goede zaak vinden dat in verhouding tot het aantal vertegenwoordigers, de 

oppositie in principe ook altijd vertegenwoordigd is in die instellingen. Maar dan vind ik 

toch dat daar overleg over zou moeten zijn tussen de betrokken partijen van de oppositie 

wie er het beste voor in aanmerking komt, op basis van deskundigheid, interesses en 

engagement, en ook met de meerderheid, want die stemt mee. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Willekens heeft het woord. 
 

De heer WILLEKENS.- Wij kunnen ons ook aansluiten bij het principe dat de oppositie 

daar op zijn minst vertegenwoordigd moet zijn. Maar hoe dat gaat, en wie daar het best 

voor in aanmerking komt, daarover denk ik dat we nu moeten kijken naar het amendement 

dat hier nu voorligt. Er wordt voorgesteld, als ik het goed lees is het quasi dezelfde 

samenstelling, om te opteren voor ofwel mevrouw Van Gool, ofwel mevrouw Michielsen. Het 

lijkt mij niet meer dan normaal, als een provincieraad daar over gaat, dat misschien heel 

kort de twee betrokkenen, als we daar geen bezwaar tegen hebben, even toelichten 

waarom zij daar het best geplaatst voor zouden kunnen zijn.  

Ik weet niet of één van beiden zich geroepen voelt om dat eventueel te doen. 
 

 

VOORZITTER.- Beide dames knikken precies om dat niet te doen. 

De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Wij gaan wel voor dat amendement stemmen in dit specifiek geval, 

omdat het het probleem op de dagorde stelt. Ook omdat we met mevrouw Michielsen, de 

stemming is wel geheim, rond sommige dossiers al nuttig hebben kunnen samenwerken. We 

zijn blij dat het ook op sommige punten met mensen van open vld kan. Dat zij 

vertegenwoordiger is bij de liberale vakbond zal daar misschien bij geholpen hebben. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Wat we hier hebben voorliggen is een afvaardiging in 

het inrichtingsorgaan. Dat is het woord dat wij gebruiken voor de algemene vergadering 

van de hogeschool. Zoals jullie misschien weten, hebben wij ervoor gekozen om geschrankte 

verkiezingen te hebben van inrichtingsorgaan - bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is onze 

Raad van Bestuur. 

Wij hebben er voor gekozen om de mensen die vandaag in de Raad van Bestuur zitten ook 

te laten zetelen in het inrichtingsorgaan, want dat is vandaag niet voor iedereen het geval. 

Wij hebben erover gewaakt om heel zorgvuldig een evenwicht te maken. De hogeschool 

wordt niet geregeerd volgens het politieke systeem van systeem D’Hondt. Het was ook een 

unieke, nieuwe, eigen hogeschool die we in het leven hebben geroepen. Een aantal onder 

jullie waren daarbij vorige legislatuur. Wij hebben er van meet af aan voor gekozen om 

daar een evenwichtige samenstelling in te maken. Dat is niet gemakkelijk. Ik zal u ook 

zeggen waarom.  

Dat is niet gemakkelijk, omdat je wat expertise moet hebben. Dat zegt de nieuwe politieke 

bestuurlijke cultuur. Daar zijn we het ook, hoop ik, allemaal volmondig mee eens dat je wat 
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expertise extern moet gaan binnenhalen in zo’n inrichtingsorgaan. Je moet ook rekening 

houden met de historische inrichtende machten. Dat zijn provincie, de stad, en het 

gemeenschapsonderwijs. Daarnaast moet je, voor zover mogelijk, ook rekening houden met 

de politieke kleuren. Wat u hier misschien op een verkeerd been zet is dat u alleen het 

stuk van de provincie ziet. En dan nog, mijn naam staat erbij. Ik ga dat nu één keer zeggen, 

en nooit meer herhalen, maar eigenlijk tel ik niet. Want ik ben namelijk met naam en 

toenaam vermeld in het decreet bij de oprichting van de hogeschool, net zoals mijn 

voorganger, de voorzitter, onze vroegere gouverneur Paulus. U zal zien wanneer het geheel 

van het inrichtingsorgaan wordt samengesteld dat daar een goed evenwicht is. Dat 

liberalen daar op dezelfde manier vertegenwoordigd zijn. En niet van de minste: de 

schepen van onderwijs van de stad Antwerpen en de vroegere minister van onderwijs, 

Marleen Vanderpoorten, zetelen daar ook in. Dat is met name met Marleen Vanderpoorten 

ook doorgepraat.  

Dus ik denk dat we dit amendement niet hoeven te stemmen. Ik denk dat we een goede 

vertegenwoordiging hebben. U had het net ook over alle kleuren. Wij hebben ook een 

bestuurder in ons midden gehad die destijds nog van hieruit was gestuurd naar het 

bestuursorgaan. Hij heeft in tussentijd weliswaar hier ontslag genomen, maar is nog altijd 

bestuurder. Omdat we er voor hebben gekozen de leden van het bestuursorgaan ook in het 

inrichtingsorgaan te krijgen, zal ook Tom Caals daar gaan zetelen. Ik denk dat we daar een 

heel goed evenwicht hebben, aangevuld ook met enkele experten, bijvoorbeeld uit de 

culturele sector. 

Dus ik stel voor het amendement niet goed te keuren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Dank u wel, gedeputeerde, voor uw toelichting. 

Maar wij moeten toch vaststellen dat onze bedenkingen daarin niet beantwoord worden. 

Om ook de woorden van de meerderheid in de mond te nemen, wij zitten hier in de 

provincieraad. Dus we moeten rekening houden met de provinciale thema’s en 

afvaardigingen. Wij moeten vaststellen dat die afvaardiging hier niet proportioneel 

gebeurt. Dus wij houden vast aan ons amendement. 
 

 

De heer BOLLEN is van oordeel dat er vooral weinig mannen vertegenwoordigd zijn. 
 

 

Mevrouw VERHAERT.- Er moet altijd één sector voortrekker zijn. Heel dikwijls is daar het 

onderwijs. Ook daar waken wij over de nodige evenwichten. Wees gerust, ik ben een 

voorstander van quota. Als het ooit zover komt dat u het nodig hebt, u gaat in mij een 

medestander vinden. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Avontroodt heeft het woord. 
 

Mevrouw AVONTROODT.- Gewoon om op het voorstel van onze goede collega Bollen in te 

gaan stellen wij eventueel hier mijn jonge collega voor. 
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VOORZITTER.- De heer Willekens heeft het woord. 
 

De heer WILLEKENS.- Ik heb eigenlijk niet echt antwoord gekregen op mijn voorstel. Ik 

denk dat het niet meer dan logisch is dat de kandidaten eerst eventjes kort toelichting 

geven. 
 

 

VOORZITTER.- Ik kan de kandidaten niet verplichten om zich hier voor te stellen. Dat had 

u misschien in de commissie kunnen doen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 

De heer GEUDENS.- Collega, dat is een beetje demagogisch hoor.  

Want het gebeurt bij geen andere gelegenheid. En dan zouden we alle kandidaten nu eens 

een keer aan het woord kunnen horen. U weet ook dat het afvaardiging is. Ik weet niet 

precies in welke mate zij al sterk betrokken waren op voorhand bij dit dossier. Als 

politicus moet je niet altijd een vakkenner zijn. Laat ze dus even de gelegenheid om in te 

werken. 

Ik vind dat een demagogisch voorstel. Ik zou er niet op ingaan. 
 

 

VOORZITTER.- Wij gaan over tot de geheime stemming van dit amendement. 

Wij het amendement steunt stemt ja, de anderen stemmen nee 
 

De stemming is geopend. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 67 leden nemen eraan deel. Het amendement 

wordt verworpen met 43 stemmen nee, bij 16 stemmen ja en 8 onthoudingen. 
 

 

VOORZITTER.- We lassen eerst een korte pauze in zodat de technieker alles in orde kan 

brengen. 
 

 

De provincieraad wordt geschorst om 15.57 uur. 
 

De provincieraad herneemt om 16.15 uur. 
 

 

VOORZITTER.- Dan leg ik nu punt 5/2 voor ter stemming. 

Het is een geheime stemming en de stemming is geopend. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 67 leden nemen eraan deel. Er zijn 

47 stemmen ja, 10 stemmen nee en 10 onthoudingen, zodat het voorstel is 

goedgekeurd. 
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6. Energie, communicatie en ICT 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van 

het provinciedecreet. Raamovereenkomst "Aanstellen van een 

communicatiebureau voor de provincie Antwerpen" 

(periode van maximum 4 jaar): aanpassing van 

de initiële schatting van de omvang van de opdracht. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 30 april 2014 heeft uw raad het bestek goedgekeurd voor het 

aanstellen van een communicatiebureau voor de provincie Antwerpen. Uw raad 

heeft toen de wijze van gunnen vastgesteld als een onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking, volgens artikel 26 §2 1° b) van de wet op de overheidsopdrachten 

van 15/06/2006. 

 

Het voorwerp van deze opdracht werd als volgt omschreven:  

De opdracht voor het communicatiebureau is, om binnen het kader van een 

raamcontract, een strategische en creatieve partner voor de communicatiedienst te 

zijn, en zo de uitbouw van het merk provincie Antwerpen strategisch en creatief te 

ondersteunen d.m.v. allerlei campagnes en acties voor een periode van maximaal 

4 jaar (48 maanden).  

 

De omvang van de opdracht werd in eerste instantie geraamd op basis van het 

budget dat bij de Communicatiedienst in de meerjarenplanning voor de 

promotieacties van het merk provincie Antwerpen voorzien was voor de 

onderhavige periode, zijnde 950.000 EUR (incl. btw) over de looptijd van 4 jaar 

(48 maanden). In het bestek werd voorzien dat ook andere diensten van de 

centrale administratie, externe provinciale diensten, APB’s en EVAP’s gebruik 

konden maken van het raamcontract om eigen communicatieopdrachten uit te 

besteden.  

 

In zitting van 23 oktober 2014 heeft de deputatie de opdracht toegewezen aan het 

communicatiebureau Prophets bvba, gevestigd te Mechelsesteenweg 64/3, 

2018 Antwerpen.  

 

Door de grote impact van de eerste campagnes onder de samenwerking met het 

communicatiebureau hebben meerdere diensten ondertussen (via hun eigen 

werkingsmiddelen) gebruik gemaakt van het raamcontract en bovendien voor 

aanzienlijke bedragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere de campagnes 

van TPA, met betrekking tot de promotie van de Kempen als toeristische 

trekpleister (de Kempenkuur), de ventilatiecampagnes rond ‘Ventileren kan je 

leren’ door dienst Welzijn en Gezondheid, ‘Europa in je buurt’ en 'Pop-up Europa’ 

van de dienst Europa, de campagne ‘Play, Pauze, Stop’ voor gezond 

beeldschermgebruik op school en thuis van het PVI, enzovoort. De 

communicatiedienst kon, bij het in de markt zetten van deze opdracht, onmogelijk 

inschatten in hoeverre andere diensten van het raamcontract gebruik zouden 

maken. Daarom werd bij de raming van het maximumbedrag enkel rekening 

gehouden met de eigen werkingsmiddelen van de Communicatiedienst.  

 

Door deze onvoorziene grote vraag van andere provinciale diensten is 
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geconstateerd dat het bedrag dat als maximumraming genoemd werd in het 

verslag aan uw raad van 30 april 2014 al ruim voor de einddatum van de opdracht 

(31 oktober 2018) bereikt zal zijn.  

 

Om de op stapel staande campagnes (2017 - 2018) te kunnen realiseren en het bij 

de meerjarenplanning van de communicatiedienst voorziene budget correct te 

kunnen aanwenden, is het nodig om de initiële schatting van de omvang van de 

opdracht aan te passen.  

 

Daarom wordt aan uw raad gevraagd goedkeuring te hechten aan een verhoogd 

maximum omvang van 1.425.000 EUR (incl. btw) voor deze opdracht, zijnde de 

initiële schatting verhoogd met het bedrag dat in de meerjarenbegroting voor 

budgetjaar 2018 ingeschreven staat op de actie van de Communicatiedienst rond 

de provinciale campagnes (Versterken van het merk Provincie Antwerpen).  

 

Voor wat de gunningsprocedure betreft levert dit geen probleem op omdat met de 

oorspronkelijk geraamde omvang de drempel voor een Europese publicatie van de 

opdracht al bereikt was.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de respons van andere provinciale diensten en entiteiten op de 

mogelijkheid om gebruik te maken van het raamcontract met het 

communicatiebureau Prophets groter was dan oorspronkelijk werd voorzien en dat 

de communicatiedienst onmogelijk kon inschatten in hoeverre en met welk budget 

andere diensten van het raamcontract gebruik zouden maken; 

 

Overwegende dat in de resterende periode van de raamovereenkomst met het 

communicatiebureau Prophets (1/11/2014 t/m 31/10/2018) nog verschillende 

campagnes op stapel staan; 

 

Overwegende dat met de oorspronkelijk geraamde omvang de drempel voor een 

Europese publicatie van de opdracht voor de raamovereenkomst opdracht al bereikt 

was en er dus geen probleem is voor wat betreft de gunningsprocedure; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De schatting betreffende de maximale omvang van de raamovereenkomst voor de 

aanstelling van een communicatiebureau voor de provincie Antwerpen 

(overeenkomst voor een periode van maximum 4 jaar – periode 1/11/2014 tot 

31/10/2018) wordt verhoogd tot 1.425.000 EUR, teneinde de nog op stapel 

staande campagnes voor 2017-2018 te kunnen realiseren. 

 

 

VOORZITTER.- De heer El Aboussi heeft het woord. 
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De heer EL ABOUSSI.- Ik wil even ons stemgedrag toelichten. 

Onze fractie heeft moeilijkheden met de inschattingsfout van bijna 500.000 EUR. Daarom 

gaan wij tegenstemmen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Voor alle duidelijkheid: ik zou dat geen 

inschattingsfout noemen. Dat is gewoon een slachtoffer zijn van het eigen succes. Als je 

een goed communicatiebureau onder de arm neemt en ziet dat dan decentrale diensten 

daar gretig op inspelen, vind ik dat eigenlijk een goede zaak. We gaan niet meer uitgeven 

dan oorspronkelijk gepland. Deze keer komt het dan van de decentrale middelen. 

 

 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

55 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
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7. Recreatie, sport en toerisme 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Machtigingkrediet 2017/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Om het wandeltoerisme blijvend te stimuleren en initiatiefnemers aan te moedigen, 

bekroont Toerisme Provincie Antwerpen jaarlijks de knapste realisaties in de 

wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’. In de deputatiezitting van 16 maart 2017 

keurde de deputatie de short list met de 5 beste wandelingen goed. 

 

 Natuurpad Lovenhoek (5,5km) - Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar 

 Wandelen tussen veer en vliet, met volksverhalen door Schelle (12km) - 

Toerisme Rupelstreek vzw 

 Borsbekenpad (5,5km) - Streekvereniging Zuidrand 

 De Geelse betover(en)de Landduinenwandeling (9,2km) – Toerisme Geel 

 Stiltepad Hingene (6km) - Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw 

 

Van 1 april t/m 15 augustus 2017 konden de wandelaars vervolgens hun favoriete 

wandeling kiezen via www.wandelingvanhetjaar.be 

 

Dit leidde tot onderstaand resultaat, zoals goedgekeurd door de deputatie op 

24/8/2017: 

1. Vorselaar (winnaar) 

2. Geel 

3. Bornem 

4. Schelle 

5. Borsbeek 

 

De initiatiefnemers van de vijf genomineerde wandelingen ontvangen elk 100 EUR 

om extra promotie te voeren. De winnaar ontvangt daarenboven 1.000 EUR. 

Toerisme Provincie Antwerpen zet de winnende wandeling een jaar lang uitgebreid 

in de kijker. 

 

Voorgesteld wordt dan ook om het bedrag van de subsidie toe te kennen en goed te 

keuren als volgt: 

 

 1.100 EUR aan Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar (vzw), voor Natuurpad 

Lovenhoek te Vorselaar; 

 100 EUR aan Toerisme Rupelstreek (vzw), voor Wandelen tussen veer en 

vliet, met volksverhalen door Schelle; 

 100 EUR aan Streekvereniging Zuidrand (projectvereniging), voor 

Borsbekenpad te Borsbeek; 

 100 EUR aan Toerisme Geel (gemeente), voor De Geelse betover(en)de 

Landduinenwandeling te Geel; 

 100 EUR aan Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland (vzw), voor Stiltepad 

Hingene te Bornem. 

 

http://www.wandelingvanhetjaar.be/
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Vermits deze bedragen worden uitgekeerd als een subsidie dient de aanwending 

van dit budget (verdeelkrediet) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. 

 

In het budget 2017 wordt onder budgetcode 2017/64900000/18/0529 een krediet 

uitgetrokken van 1.500 EUR voor de subsidiëring van de wedstrijd ‘Wandeling van 

het jaar’. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het uitgavenbudget “toegestane subsidies” onder 

2017/64900000/18/0529;  

 

Gelet op de resultaten van de “wandeling van het jaar”; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavenbudget BBC onder 2017/64900000/18/0529 – 1.500 EUR – toegestane 

subsidies Toerisme goed als volgt: 

 

 1.100 EUR aan Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar (vzw), voor Natuurpad 

Lovenhoek te Vorselaar; 

 100 EUR aan Toerisme Rupelstreek (vzw), voor Wandelen tussen veer en 

vliet, met volksverhalen door Schelle; 

 100 EUR aan Streekvereniging Zuidrand (projectvereniging), voor 

Borsbekenpad te Borsbeek; 

 100 EUR aan Toerisme Geel (gemeente), voor De Geelse betover(en)de 

Landduinenwandeling te Geel; 

 100 EUR aan Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland (vzw), voor Stiltepad 

Hingene te Bornem. 

 

 

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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 296 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

Nr. 8/1 van de agenda 

 

Erratum. Provinciepersoneel. Wijziging van 

de rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Vlaamse overheid keurde op 3 juni 2016 een reeks aanpassingen aan het 

provinciedecreet goed. In het kader daarvan keurde uw raad in vergaderingen van 

27 oktober 2016 en 23 februari 2017 reeds een reeks wijzigingen van de RPR goed. 

 

Heden ligt de RPR-aanpassing van het evaluatiesysteem van het personeel voor. De 

artikelen 109 tot en met 111 van het provinciedecreet werden immers ook 

gewijzigd. De verplichting om personeelsleden formeel te evalueren werd 

afgeschaft. In de plaats stelt het provinciedecreet dat de personeelsleden recht 

hebben op opvolging en feedback, al dan niet door middel van een evaluatie, over 

hun wijze van functioneren. Enkel ingeval men een personeelslid wil ontslaan 

wegens beroepsongeschiktheid ingevolge ontoereikend functioneren, is een formele 

evaluatie nog noodzakelijk. En dat is dan nog relatief voor de contractuele 

personeelsleden vermits voor hen de (ontslag)regels van de wet op de 

arbeidsovereenkomsten onverminderd van kracht blijven.  

 

De deputatie stelt voor om het evaluatiesysteem van het provinciepersoneel met 

ingang van 1 januari 2018 te conformeren naar de gewijzigde artikelen 109 tot en 

met 111 van het provinciedecreet. Er zal dan geen formele evaluatie meer zijn voor 

het gros van de personeelsleden die goed functioneren. Zij stappen in een traject 

van permanente feedback en opvolging (F&O). De basisprincipes hiervan zijn: 

• elk personeelslid heeft recht op feedback en opvolging; 

• de leidinggevende is verantwoordelijk voor het organiseren van feedback en 

opvolging op maat van het personeelslid en het team; 

• zowel personeelslid als leidinggevende kunnen het initiatief nemen tot het 

vragen en geven van feedback; 

• minstens 1 formeel gesprek per jaar tussen leidinggevende en personeelslid, 

waarbij ook de jaarafspraken worden overeengekomen, met neerslag. De 

timing, vorm en manier van registratie van het gesprek wordt in samenspraak 

bepaald. 

 

Voor het kleine deel van het personeel dat niet goed functioneert blijft er een 

formeel evaluatietraject bestaan. Dit heet “verbetertraject”. Dit traject start op 

gelijk welk tijdstip van het jaar met een startverslag van de leidinggevende als die 

vaststelt dat ondanks permanente en gerichte opvolging en feedback, het 

functioneren van een personeelslid niet aan de afgesproken verwachtingen voldoet. 

Dit traject legt de focus op de ontwikkelpunten van de medewerker. Bij het 

startverslag wordt een actieplan op maat opgesteld met stappen die gevolgd 

moeten worden ter verbetering van deze ontwikkelpunten. 

Daarna volgt een periode van minstens 6 maanden (max. 8 maanden) met acties 

op maat, deze acties kunnen opvolggesprekken inhouden of andere stappen ter 

verbetering van het functioneren van de medewerker. Op het einde wordt een 

tweede verslag (geen evaluatie) opgemaakt door de leidinggevende met elementen 

uit de voorbije periode. In dit verslag wordt geadviseerd om het traject verder te 

zetten of niet. Er wordt afgetoetst aan de hand van het actieplan of er vooruitgang 

geboekt is of niet. 
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Bij verderzetting van het traject volgt een periode van minstens 3 maanden (max. 

6 maanden) met acties op maat en een aanscherping van het actieplan. Daarna 

volgt een evaluatieverslag dat een negatieve evaluatie kan inhouden. De 

leidinggevende adviseert ingeval van negatieve evaluatie om wel of niet te 

ontslaan. Tegen een negatieve evaluatie is intern beroep mogelijk bij de 

provinciegriffier, na advies van een commissie die bestaat uit afgevaardigden van 

de vakbonden en van de provincie. 

 

Zowel voor het F&O traject als voor het verbetertraject heeft DMCO een 

begeleidende rol. De sociale dienst, het Team Personeelsontwikkeling en de HRAM’s 

zijn aanspreekpunt. En verder is er ondersteuning door: 

 feedbackmethodieken 

 sjablonen 

 tips voor een goed gesprek 

 oefeningen om zelfinzicht te vergroten 

 een leidraad 

 beste praktijken 

 ontwikkelingsinitiatieven 

 onderlinge kennisuitwisseling.  

 

Tenslotte heeft de invoering van dit nieuwe systeem ook gevolgen voor andere HR-

processen. 

 zo zal de inwerkperiode voor nieuwe medewerkers volgens de principes van 

het opvolgings –en feedbacktraject verlopen; 

 zo geldt voor interne mobiliteit dat als het personeelslid in een 

verbetertraject zit, hij wel kan meedoen aan selecties voor interne mobiliteit 

(is nu niet mogelijk), ook deelnemen aan selecties voor bevordering is 

mogelijk; 

 zal er geen evaluatievoorwaarde meer zijn om door te stromen in de 

functionele loopbaan of te bevorderen; 

 zullen de opzeggingstermijnen voor het statutaire personeelslid dat 

ontslagen wordt wegens beroepsongeschiktheid, gelijkgeschakeld worden 

met de wettelijke ontslagtermijnen van een contractueel personeelslid; 

 zullen de specifieke bepalingen voor mandaathouders en contractuele 

directeurs APB’s aangepast worden. 

 

De deputatie stelt uw raad dan ook voor om de rechtspositieregeling van het 

provinciepersoneel in voormelde zin aan te passen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel (RPR) die op 

27 november 2008 werd goedgekeurd door de provincieraad, nadien gewijzigd; 

 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 3 juni 2016 tot aanpassing van het 

provinciedecreet met het oog op meer autonomie voor provincies; 

 

Overwegende dat de RPR dient aangepast aan de bepalingen van het gewijzigde 

artikel 111 van het provinciedecreet; dat dit zal gebeuren via een F&O traject en 

een verbetertraject; 
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Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen werden besproken in het 

managementteam; 

 

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen werden onderhandeld met de 

representatieve vakbonden (protocol d.d. 19 september 2017); 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De artikelen 39 tot en met 75 van de RPR worden geschrapt en vervangen door 

volgende tekst: 

 

“Hoofdstuk VII. De proeftijd 

 

Art. 39. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de provinciegriffier en de financieel 

beheerder. 

 

Afdeling I. Algemene bepalingen over contractuele personeelsleden 

 

Art. 40. Contractuele personeelsleden hebben geen proeftijd maar doorlopen een 

alternatieve inwerkperiode. Dit is een niet-formele procedure die gestuurd wordt 

door de leidinggevende, met bijstand van DMCO. Tijdens de eerste maanden van 

zijn tewerkstelling wordt het contractuele personeelslid extra begeleid, gecoacht en 

eventueel bijgestuurd door zijn leidinggevende. 

 

Afdeling II. Algemene bepalingen over de proeftijd met het oog op de 

vaste aanstelling in statutair verband 

 

Art. 41. De proeftijd voor statutaire personeelsleden beoogt de integratie van het 

op proef aangestelde statutaire personeelslid in het provinciebestuur en de 

inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid 

van het statutaire personeelslid voor de functie te verifiëren. 

De leidinggevende van het op proef aangestelde statutaire personeelslid maakt de 

concrete afspraken voor de actieve inwerking van het statutaire personeelslid in 

zijn functie en zijn integratie in de provinciale diensten. 

 

Afdeling III. De duur van de proeftijd van de statutaire personeelsleden 

 

Art. 42. §1. De duur van de proeftijd van het statutaire personeelslid is een jaar. 

De proeftijd gaat in op de eerste dag van de werkelijke indiensttreding op proef.  

Indien de proeftijd niet begint op de eerste dag van de maand eindigt hij op de 

laatste dag van de twaalfde maand die volgt op de maand van indiensttreding. 

 

§2. Voor de berekening van de duur van de proeftijd worden in aanmerking 

genomen: 

1° elke periode waarin het op proef aangestelde statutaire personeelslid effectief 

prestaties heeft verricht; 

2° de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof en voor deelname 

aan vormingsactiviteiten. 
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Teneinde voldoende tijd te hebben om het statutaire personeelslid te kunnen 

beoordelen, wordt de proeftijd verlengd als het totale aantal afwezigheden, met 

uitzondering van die vermeld in §2, punt 2°, meer is dan tweeëntwintig werkdagen. 

 

§3. Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tijdens de proefperiode een 

attest of getuigschrift moeten behalen, dan wordt, in afwijking van §1, de proeftijd 

vastgesteld rekening houdend met de normale studieduur die nodig is om die akte 

te behalen. 

 

Art. 43. De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van zijn 

statutaire aanstelling op proef in contractueel verband heeft vervuld in dezelfde 

functie als de functie waarin hij aangesteld wordt en op dezelfde dienst, worden in 

aanmerking genomen voor de proeftijd. 

 

Afdeling IV. De feedback en opvolging en de evaluatie tijdens de proeftijd 

van de statutaire personeelsleden 

 

Art. 44. De waardering van het statutaire personeelslid op de proef gebeurt door 

een permanent en gericht opvolgingstraject met minstens drie formele gesprekken. 

Indien ondanks permanente en gerichte opvolging het functioneren van het 

statutaire personeelslid tijdens de proeftijd niet aan de verwachtingen voldoet, kan 

de leidinggevende samen met DMCO, opvolgacties op maat starten. 

 

Art. 45. §1. Bij het begin van de proeftijd wordt op basis van een gesprek een 

eerste beschrijvend verslag gemaakt met een actieplan tussen de leidinggevende 

en het statutaire personeelslid op proef. 

 

§2. Halverwege de proeftijd, wordt tussen de leidinggevende en het statutaire 

personeelslid een gesprek gevoerd waarvan een tussentijds verslag wordt gemaakt. 

Dit is een minimum. Er zijn meerdere gesprekken mogelijk. 

In dit gesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin de 

inwerking van het statutaire personeelslid in zijn functie vordert en de mate waarin 

het statutaire personeelslid voldoet aan de functievereisten. Zo nodig worden 

bijsturingen afgesproken. 

 

§3. Vóór de afloop van de proeftijd vindt tussen de leidinggevende en het statutaire 

personeelslid een evaluatiegesprek plaats en wordt een evaluatieverslag 

ondertekend en overhandigd aan het statutaire personeelslid. Het 

evaluatieresultaat is ofwel positief, ofwel negatief. 

 

Art. 46. Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de 

proeftijd op grond een negatieve evaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste 

aanstelling in statutair verband, wordt ontslagen of keert in geval van bevordering 

terug naar de graad waarin hij vast was aangesteld voor zijn bevordering. 

Indien een ontslag aan de orde is, wordt dit gegeven in overeenstemming met de 

bepalingen van artikel 159. 

 

Art. 47. De leidinggevende kan het initiatief nemen tot een verlenging van de 

proeftijd, als uit de evaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot 

een gefundeerd evaluatieresultaat te komen.  

In voorkomend geval wordt het voorstel van verlenging gemotiveerd.  

De verlenging kan eenmaal worden toegepast voor de duur van de proeftijd. 
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Het statutaire personeelslid wordt voor de afloop van de verlengde proeftijd 

opnieuw geëvalueerd. 

 

Art. 48. Als de leidinggevende na een periode van minstens drie maanden 

proeftijd, vaststelt dat er ernstige problemen zijn met betrekking tot het 

functioneren van het statutaire personeelslid en de werving niet is geslaagd of 

wanneer de fysische onbekwaamheid voor het vervullen van de functie blijkt, mag 

hij het statutaire personeelslid onderwerpen aan een tussentijdse evaluatie.  

 

Art. 49. Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef 

zijn hoedanigheid van op proef aangesteld statutair personeelslid, tot de 

aanstellende overheid beslist over de vaste aanstelling of het ontslag. 

 

Art. 50. Het statutaire personeelslid op proef kan tegen een negatieve evaluatie 

geen beroep aantekenen zoals voorzien in afdeling III van volgend hoofdstuk. 

 

Afdeling V. De vaste aanstelling in statutair verband 

 

Art. 51. Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair 

verband, op voorwaarde dat het: 

1° voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 

wervingsvoorwaarden die voor de functie van toepassing zijn; 

2° de proeftijd heeft afgesloten met een positieve evaluatie. 

 

Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie waarin 

het op proef werd aangesteld. 

 

Hoofdstuk VII bis. Feedback, opvolging en evaluatie  

 

Art. 52. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de provinciegriffier en de financieel 

beheerder. 

 

Afdeling I. Permanente feedback en opvolging 

 

Art. 53. Elk personeelslid heeft recht op feedback en opvolging.  

 

Art. 54. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het organiseren van 

permanente feedback en opvolging op maat van het personeelslid en het team. 

 

Wie leidinggevende is, blijkt uit het organogram of wordt aangeduid door de 

provinciegriffier.  

 

Art. 55. Zowel het personeelslid als de leidinggevende kan het initiatief nemen tot 

het vragen en geven van feedback.  

 

Art. 56. Elk jaar is er verplicht één formeel feedbackgesprek tussen leidinggevende 

en personeelslid, waarbij ook de jaarafspraken worden overeengekomen, met een 

schriftelijke neerslag. De timing en vorm van het gesprek en manier van registratie 

van het gesprek worden in samenspraak bepaald. 
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Afdeling II. Verbetertraject 

 

Art. 57. Indien, ondanks permanente en gerichte opvolging en feedback, het 

functioneren van een personeelslid niet aan de afgesproken verwachtingen voldoet, 

kan de leidinggevende een verbetertraject opstarten. 

 

Art. 58. §1. Het verbetertraject begint met een startverslag van de leidinggevende 

met daarin de redenen waarom het traject gestart wordt. Het verslag bevat een 

actieplan op maat met ontwikkelpunten. 

 

De vakbonden worden via het HOC (hoog overlegcomité) op de hoogte gebracht 

van de start van het verbetertraject, tenzij het personeelslid hiermee niet akkoord 

is. 

 

Het traject start op gelijk welk tijdstip tijdens het jaar. 

 

Daarna volgt een periode met ontwikkelacties op maat en gesprekken met de 

leidinggevende over de vorderingen van het personeelslid binnen het traject. 

 

Na minstens 6 maanden en maximum 8 maanden maakt de leidinggevende een 

tussentijds verslag. Daarin wordt geadviseerd om het verbetertraject te stoppen of 

verder te zetten. 

 

Wanneer het traject verder loopt, volgen gedurende een nieuwe periode van 

minstens 3 maanden en maximum 6 maanden ontwikkelacties op maat en 

gesprekken. 

 

Na deze twee periodes volgt een evaluatieverslag door de leidinggevende. 

 

§2. De evaluatie op het einde van het verbetertraject kan positief of negatief zijn.  

- Indien de evaluatie na het verbetertraject positief is, komt het personeelslid 

opnieuw terecht in het traject van permanente feedback en opvolging. 

- Indien de evaluatie na het verbetertraject negatief is, kan de leidinggevende 

adviseren om het personeelslid te ontslaan. 

 

§3. De personeelslid kan tegen een eindconclusie ‘negatief’, in beroep gaan. 

 

Art. 59. Indien het personeelslid langer dan dertig kalenderdagen ononderbroken 

afwezig is, wordt het verbetertraject verlengd met de periode van de afwezigheid. 

 

Indien het personeelslid in de tweede periode van het verbetertraject (na het 

tussentijds verslag) afwezig blijft tot het eind van het traject, kan het personeelslid 

geëvalueerd worden. 

 

Afdeling III. Beroep tegen een negatieve evaluatie 

 

Art. 60. Het gemotiveerd beroep moet binnen de 14 kalenderdagen na de 

kennisneming van de eindconclusie ‘negatief’ schriftelijk of per e-mail ingediend 

worden bij de provinciegriffier.  

 

Art. 61. Het dossier in verband met het verbetertraject wordt voorgelegd aan de 

‘adviescommissie verbetertraject’ die samenkomt op de datum van het volgende 

hoog overleg comité (HOC) en samengesteld is als volgt:  
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 de vakbondsleden HOC; 

 het departementshoofd DMCO (of een vervanger); 

 een DMCO-personeelslid als deskundige. 

 

Vakbondsleden die niet aanwezig zijn kunnen schriftelijk opmerkingen laten 

toevoegen. 

 

Een DMCO-medewerker is aanwezig als secretaris-notulist en neemt niet deel aan 

de besprekingen en de eindbeoordeling van het beroep. 

 

Art. 62. De adviescommissie verbetertraject deelt haar advies mee aan de 

provinciegriffier.  

 

De provinciegriffier beslist of het evaluatieresultaat wordt bevestigd of aangepast. 

Het personeelslid krijgt de mogelijkheid om vooraf gehoord te worden. 

 

Indien de provinciegriffier beslist om het negatieve evaluatieresultaat te 

bevestigen, deelt hij/zij dit advies mee aan de aanstellende overheid. 

 

Art. 63. Het personeelslid dat beroep aantekent, kan schriftelijke conclusies of 

nota’s ter verdediging neerleggen. Het kan zich laten bijstaan door een persoon 

naar zijn keuze. 

 

Afdeling IV. Besluit over de negatieve evaluatie 

 

Art. 64. De aanstellende overheid kan geen beslissing nemen over het ontslag, 

vooraleer het beroep is afgehandeld en de provinciegriffier beslist heeft om de 

evaluatie al dan niet aan te passen.  

 

Vooraleer de aanstellende overheid beslist over het ontslag, krijgt het personeelslid 

de mogelijkheid om gehoord te worden. 

 

Het personeelslid kan schriftelijke conclusies of nota’s ter verdediging neerleggen. 

 

Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 

 

Art. 65. De vereiste van een voorafgaandelijke evaluatie voor een ontslag wegens 

beroepsongeschiktheid, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die de 

arbeidsovereenkomstenwet geeft aan het bestuur om personeelsleden in een 

contractueel dienstverband te ontslaan. 

 

Art. 66 tot en met 75. Opgeheven.” 

 

Artikel 2: 

Artikel 81 van de RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: 

 

“Art. 81. Het provinciebestuur voorziet een kwaliteitsvol ontwikkelingsaanbod, 

gericht op de noden van het personeel enerzijds en deze van de organisatie 

anderzijds. 

 

Van alle personeelsleden wordt verwacht dat ze zich ontwikkelen in functie van hun 

takenpakket of eventuele doorgroei naar een andere functie, dat ze steeds hun 



VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 

 303 

persoonlijke en professionele ontwikkeling voorop stellen en dat ze zich blijvend 

bijscholen waar nodig.  

Het ontwikkelingsaanbod speelt in op verschillende aspecten: 

- de functievereisten, de vooropleiding of werkervaring, de interesses en 

loopbaanperspectieven en de inzetbaarheid van personeelsleden; 

- veranderingsprocessen, de invoering van nieuwe werkmethodes, 

technologieën en materialen, beleidsprioriteiten. 

Het vormingsbeleid draagt concreet bij tot: 

 Het verwerven en ontwikkelen van competenties; 

 Het optimaal begeleiden van (nieuwe) personeelsleden; 

 Het motiveren van personeelsleden; 

 Het bereiken van de organisatie-, dienst- en individuele doelstellingen; 

 Een goede dienstverlening; 

 Het permanente feedback- en opvolgingstraject; 

 Het begeleiden van een personeelslid in een verbetertraject.” 

 

Artikel 3: 

De laatste alinea van artikel 102 RPR wordt geschrapt. 

 

Artikel 4: 

In de artikelen 104 tot en met 108 RPR over de functionele loopbaan, worden 

overal de woorden 

“en een gunstig evaluatieresultaat” 

geschrapt. 

 

Artikel 5: 

In artikel 112 §1 RPR over de bevorderingsvoorwaarden, wordt de zin 

“2° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie.” 

geschrapt. 

 

De punten 3°, 4°, 5°, 6° en 7° worden opnieuw genummerd vanaf 2°. 

 

Artikel 6: 

In de artikelen 115 tot en met 119 RPR wordt telkens het punt 

“een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie;” 

geschrapt. 

 

De punten a), b), c), d) en e) in deze artikels worden opnieuw genummerd. 

 

Artikel 7: 

Artikel 120 RPR wordt vervangen door volgende tekst 

 

“Afdeling IV. De proeftijd en de inwerkperiode na bevordering 

 

Art. 120. Na bevordering doorlopen de statutaire personeelsleden een proeftijd 

zoals beschreven in de artikelen 41 en de contractuele personeelsleden een 

inwerkperiode zoals beschreven in artikel 40.” 
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Artikel 8: 

Artikel 121 §1 RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst 

“Art. 121. §1. De artikelen 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 en 51 over de proeftijd van 

statutaire personeelsleden, zijn van overeenkomstige toepassing op de proeftijd na 

bevordering van een statutair personeelslid, zij het dat het statutaire personeelslid 

na een negatieve evaluatie niet ontslagen 2wordt maar herplaatst overeenkomstig 

de bepalingen van de artikelen 150 §1 en 151 §1. 

 

Als het contractuele personeelslid tijdens de inwerkperiode na zijn bevordering niet 

voldoet in de functie, kunnen de bepalingen van de artikel 152 worden toegepast.” 

 

Artikel 9: 

In artikel 124 RPR wordt het punt 

“2° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;” 

geschrapt. 

 

De punten 3° en 4° in dit artikel worden opnieuw genummerd. 

 

Artikel 10: 

In de artikel 128 ter III. §1. RPR wordt het punt 

“5° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;” 

geschrapt. 

 

Het punt 6° van dit artikel, wordt punt 5°. 

 

Artikel 11: 

In artikel 134 §2 RPR wordt de laatste alinea geschrapt en vervangen door 

volgende tekst: 

“Voor een mandaat in een niet-decretale graad zijn, met uitzondering van de 

mogelijkheid van verlenging van de proeftijd, de bepalingen met betrekking tot de 

proeftijd en inwerkperiode zoals vermeldt in de artikelen 40 tot en met 51 van 

toepassing.“ 

 

Artikel 12: 

De tekst van artikel 134 §3 RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende 

tekst: 

“De statutaire mandaathouder die een negatieve tussentijdse evaluatie krijgt 

tijdens zijn proeftijd of een negatieve eindevaluatie krijgt van zijn proeftijd, wordt 

van zijn mandaat ontheven. 

De contractuele mandaathouder die tijdens zijn inwerkperiode een negatieve 

evaluatie krijgt na een verbetertraject, wordt van zijn mandaat ontheven.“ 

 

Artikel 13: 

De artikelen 136 tot en met 140 RPR worden geschrapt en vervangen door 

volgende tekst: 

“Afdeling IV. De opvolging en feedback, de evaluatie, de verlenging en de 

beëindiging van het mandaat  

 

Art. 136. De artikelen 76 en 77 zijn van overeenkomstige toepassing op de 

evaluatie van een mandaathouder in een decretale graad. 

 

De artikelen 53 tot en met 65 zijn van overeenkomstige toepassing op de opvolging 

en feedback en de evaluatie van een mandaathouder in een niet decretale graad. 
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Art. 137. §1. Bij de aanvang van de mandaatperiode starten de trajecten bedoeld 

in vorig artikel, en wordt in overleg tussen de leidinggevende (deputatie voor de 

decretale graden) en de mandaathouder de verwezenlijking van de 5-jarige 

doelstellingen (7-jarige voor de decretale graden) geformuleerd in een 

meerjarenplan. 

 

Voor de niet-decretale graden wordt dit plan opgevolgd in een traject feedback en 

opvolging en in voorkomend geval in een verbetertraject, zoals voor de 

niet-mandaathouders. 

 

Voor de decretale graden wordt dit plan opgevolgd in hun jaarlijkse evaluatiecycli. 

 

Vóór het einde van de 5-jarige mandaatperiode van de niet decretale graden, stelt 

de leidinggevende, een eindevaluatie op van de aflopende mandaatperiode, op 

basis van het meerjarenplan, het traject feedback- en opvolging of in voorkomend 

geval een verbetertraject , de eindresultaten vergeleken met de inhoud van het 

plan en een bevraging van de deputatie als stakeholder. In dit eindverslag wordt 

tevens het peoplemanagement van de mandaathouder geëvalueerd. 

 

Voor de decretale mandaathouders gebeurt de eindevaluatie van de aflopende 

mandaatperiode vóór het einde van hun 7-jarige mandaatperiode, volgens de 

bepalingen van artikel 76. 

 

§2. De aanstelling van de mandaathouder die een positieve eindevaluatie kreeg 

voor de afgelopen mandaatperiode, wordt verlengd, voor zover de functie verder bij 

mandaat wordt begeven. Bij de verlenging zijn de procedures voor bekendmaking 

en selectie niet van toepassing. 

 

De beslissing tot verlenging wordt genomen vóór de afloop van de mandaatperiode. 

De verlenging gaat in op de dag volgend op de datum van afloop van de vorige 

mandaatperiode. 

 

§3. De mandaathouder met een negatieve evaluatie in de loop van zijn mandaat of 

een negatieve evaluatie op het einde van zijn mandaatperiode, wordt van zijn 

mandaat ontheven. 

 

Art. 138. Bij de beëindiging of de afloop van het mandaat keert het vast 

aangestelde statutaire personeelslid terug naar de graad waarin het vast 

aangesteld is, en, indien mogelijk, naar zijn vorige functie. 

 

Het contractuele personeelslid dat van het mandaat wordt ontheven of waarvan de 

mandaatperiode afloopt, wordt uit de mandaatfunctie ontslagen in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomsten. 

 

Art. 139. Als een mandaathouder met toepassing van artikel 138, eerste lid, 

terugkeert naar zijn vorige graad, wordt de schaalanciënniteit die verworven werd 

in de opeenvolgende salarisschalen van de functionele loopbaan van de 

mandaatfunctie, overgedragen naar de opeenvolgende salarisschalen van de 

functionele loopbaan die het personeelslid voor het begin van zijn mandaat had. 

 

Art. 140. Met behoud van de toepassing van de ontheffing van het mandaat na 

een negatieve evaluatie, vermeld in artikel 137, §3, wordt een mandaathouder in 
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statutair verband in de volgende gevallen van het mandaat ontheven vóór de afloop 

van de mandaatperiode: 

1° op eigen verzoek; 

2° wegens aanstelling in een andere functie binnen het bestuur na een 

aanwervings- of een bevorderingsprocedure of een procedure van interne 

personeelsmobiliteit; 

3° wegens herplaatsing in een functie van dezelfde rang als de mandaatfunctie 

afgeschaft wordt of als een bevoegde gezondheidsdienst het personeelslid niet 

langer geschikt acht om zijn mandaatfunctie uit te oefenen, maar wel geschikt 

acht om een ander functie uit te oefenen die verenigbaar is met zijn 

gezondheidstoestand. Of wegens herplaatsing in een betrekking van een lagere 

graad als een bevoegde gezondheidsdienst het personeelslid niet langer geschikt 

acht om zijn mandaatfunctie of een functie van 2 

dezelfde graad uit te oefenen, maar wel geschikt acht voor de uitoefening van 

een functie van een lagere graad; 

4° wegens pensionering. 

 

Voor de toepassing van de herplaatsing in punt 3° gelden dezelfde regels als 

vastgesteld voor de niet-mandaathouders.” 

 

Artikel 14: 

Artikel 148 RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: 

“Art. 148. De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt 

toegepast als de betrekking van een vast aangesteld statutair personeelslid 

afgeschaft wordt en het personeelslid zijn betrekking niet in overgangsregeling 

behoudt.  

 

De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang kan ook toegepast 

worden als een vast aangesteld statutair personeelslid door de bevoegde 

gezondheidsdienst ongeschikt verklaard werd om zijn functie nog langer uit te 

oefenen, maar wel geschikt geacht wordt om een andere functie uit te oefenen die 

verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand; 

 

Artikel 15: 

In artikel 149 RPR worden de woorden 

“, na een ongunstige evaluatie” 

geschrapt 

 

Artikel 16: 

In de artikelen 150 §1. En 151 §1. RPR wordt het woord  

“ongunstige” 

geschrapt en vervangen door het woord 

“negatieve” 

 

Artikel 17: 

Artikel 156 2° RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst 

“2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een 

negatief evaluatieresultaat voor de eindevaluatie van de (verlengde) proeftijd, of 

voor de tussentijdse evaluatie in de proeftijd, vermeld in de artikelen 46, 47 en 

48.” 
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Artikel 18: 

Artikel 157 2° RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst 

“2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een 

negatieve evaluatie;” 

 

Artikel 19: 

Artikel 159 RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst 

“Art. 159. Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens 

definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn die 

enkel berekend wordt op basis van de periode “eerste dag van de proefperiode tot 

de dag waarop het ontslag ingaat”. De duur van de opzeggingstermijn is gelijk aan 

deze die een contractueel personeelslid met toepassing van de wettelijke 

bepalingen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten zou krijgen voor 

eenzelfde periode van tewerkstelling. 

 

Het personeelslid wordt vooraf gehoord. 

 

De aanstellende overheid kan beslissen om het personeelslid te ontslaan zonder 

opzeggingstermijn, mits een verbrekingsvergoeding wordt uitbetaald gelijk aan het 

salaris voor de in het eerste lid beschreven opzeggingstermijn.” 

 

Artikel 20: 

Artikel 160 RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst 

“Art. 160. §1.Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid 

van het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt met een aangetekende 

brief betekend. Daarbij wordt de datum van uitwerking vermeld en wordt het 

personeelslid geïnformeerd over alle verplichtingen van het bestuur en het 

personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en 

diverse andere bepalingen. 

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de week die volgt op de 

kennisname van de aangetekende verzending van het ontslag. 

 

Het personeelslid wordt vooraf gehoord. 

 

§2. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens 

definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn die 

berekend wordt op basis van het aantal jaren dat het bij het provinciebestuur 

gewerkt heeft en alsof het een contractueel personeelslid is. Jaren gepresteerd bij 

provinciale APB’s of EVAP’s die voorafgaand aansluiten bij de provinciale 

tewerkstelling, komen ook in aanmerking voor de berekening van de 

opzeggingstermijn. 

 

De aanstellende overheid kan beslissen om het personeelslid te ontslaan zonder 

opzeggingstermijn, mits een verbrekingsvergoeding wordt uitbetaald gelijk aan het 

salaris voor de in het eerste lid beschreven opzeggingstermijn.” 

 

Artikel 21: 

In artikel 177 RPR worden de woorden 

“dat gedurende zijn loopbaan geen ongunstige evaluatie kreeg en” 

geschrapt. 

 

Artikel 22: 

In artikel 293 RPR wordt de derde alinea geschrapt. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 308 

Artikel 23: 

In artikel 336 RPR worden in het derde punt de woorden  

“of de evaluatiecommissie” 

geschrapt 

 

In het vierde punt van ditzelfde artikel wordt het woord 

“ongunstige” 

geschrapt en vervangen door het woord 

“negatieve” 

 

Artikel 24: 

In artikel 2 van bijlage XIV RPR: Huishoudelijk reglement betreffende de functie 

van conciërge in de gebouwen van de provincie Antwerpen, wordt alinea twee 

geschrapt en vervangen door volgende tekst 

“Personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen indien zij statutair aangesteld zijn 

of tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur; 

 

Artikel 25: 

Artikel 13 van bijlage XV RPR: Reglement telewerk, wordt alinea twee geschrapt en 

vervangen door volgende tekst 

“De telewerkers hebben dezelfde rechten en plichten als vergelijkbare 

personeelsleden die hun arbeidsprestaties verrichten op de standplaats. Zo blijft het 

recht op opleiding en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling onverkort 

bestaan en blijven de telewerkers onderworpen aan hetzelfde traject permanente 

feedback en opvolging en in voorkomende geval verbetertraject. Zo gelden dezelfde 

regels inzake de vakbondsvertegenwoordiging en deelneming aan het 

vakbondsleven. Zo gelden dezelfde regels voor de raadpleging van de sociale 

dienst. 

 

De telewerker kan het departement MCO contacteren over de regels en richtlijnen 

over verzekeringsaspecten.” 

 

 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 

 

Nr. 8/2 van de agenda 

 

Afsluiting pensioenlastconventies met APB's in kader van 

de bestuurshervorming vanaf 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De overdracht van statutaire personeelsleden in het kader van de afslanking van de 

provincie kan verregaande negatieve gevolgen hebben op de zogenaamde 
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responsabiliseringsbijdrage die het bestuur aanvullend moet betalen om de 

pensioenen van haar gepensioneerde statutairen te betalen. 

 

Dit probleem is uitgebreid besproken in de technische werkgroep pensioenen die de 

Vlaamse overheid heeft opgericht om dit aspect van de afslanking van de provincies 

beheersbaar te maken. 

 

Deze technische werkgroep pensioenen stelt voor pensioenlastconventies af te 

sluiten tussen de provincies en de overnemende overheid, in casu en in fine de stad 

Antwerpen, omdat dit de enige manier is om de financiële effecten zowel bij het 

bestuur als bij de overnemer te neutraliseren. 

 

In ons bestuur moet, voorafgaand aan een overdracht van de statutairen naar het 

stadsbestuur, een overdracht vanuit het provinciebestuur naar de betrokken APB’s 

gebeuren teneinde een zo groot mogelijke duidelijkheid en een budgetneutrale 

beweging mogelijk te maken. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de verevening van vier door de Provincie Antwerpen opgerichte APB’s 

vanaf 2018 in uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord; 

 

Gelet op het feit dat er in dit kader een pensioenlastconventie afgesloten kan 

worden tussen de Provincie Antwerpen en de APB’s in kwestie; 

 

Overwegende dat deze pensioenlastconventie er voor zou zorgen dat er sprake kan 

zijn van een billijke verdeling van de budgettaire lasten inzake de 

responsabiliseringsbijdrage; 

 

Overwegende dat deze werkwijze de beste garanties biedt dat dit ook na afloop van 

de bestuurshervorming het geval zal zijn; 

 

Overwegende dat er in dit kader voorafgaandelijk advies werd gevraagd en 

verkregen vanwege de FPD; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de overdracht naar APB Fotomuseum goed van de 

pensioenlasten van de statutaire gepensioneerden, toewijsbaar aan dit APB. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de overdracht naar APB Modemuseum goed van de 

pensioenlasten van de statutaire gepensioneerden, toewijsbaar aan dit APB. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt de overdracht naar APB Museum voor Edelsmeedkunst, 

Juwelen en Diamant goed van de pensioenlasten van de statutaire 

gepensioneerden, toewijsbaar aan dit APB. 
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Artikel 4: 

De provincieraad keurt de overdracht naar APB Arenbergschouwburg goed van de 

pensioenlasten van de statutaire gepensioneerden, toewijsbaar aan dit APB. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Van Hoffelen heeft het woord. 
 

De heer VAN HOFFELEN.- Ik zou voor de Groen-fractie de onthouding willen laten 

noteren voor de punten 8/2, 16/9, 16/13, 16/18 e, 16/22 met betrekking tot de 

pensioenlast. 

Voor ons zijn er nog onvoldoende garanties wat er gaat gebeuren na de verevening. 
 

 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

58 leden hebben ja gestemd; 

 8 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 
 

 

Nr. 8/3 van de agenda 
 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring reglement 

voor de opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 en Niveau 3 

en TMB (tijdelijke of mobiele bouwplaats). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Toepasselijk Actieplan: Veiligheid verhogen via informeren, vormen en 

sensibiliseren en bouwen aan een netwerk. 

Actie: We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen 

inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, 

ofwel via eigen aanbod, ofwel door samen te werken met partners in de sector. 

 

Voor de verschillende open opleidingen (met getuigschrift) die het PVI organiseert 

bestonden tot voor kort drie verschillende reglementen, met soms erg complexe en 

onderling afwijkende bepalingen. Voor de cursist was dit wellicht niet altijd 

duidelijk. Omdat het PVI transparantie en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel 

draagt, houden we de regelgeving graag zo beknopt en helder mogelijk, zonder 

afbreuk te doen aan de juridische correctheid.  

 

Uit de drie bestaande reglementen hebben we een gemeenschappelijke stam 

gedistilleerd, met daarnaast drie aparte aanvullende bepalingen (annexen) die 

specifiek zijn voor de verschillende opleidingen, nl.:  

 

- Aanvullende vormingen Niveau II voor preventieadviseurs; 

- Basiscursus Veiligheidskunde Niveau III; 
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- Upgrade-opleiding voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

 

In het reglement staan de studievoorwaarden en afspraken waartoe de cursist en 

het PVI zich verbinden in de vermelde opleidingen. Het reglement is raadpleegbaar 

op de website www.provincieantwerpen.be en de cursist ontvangt op de eerste 

cursusdag een geprint exemplaar tegen handtekening voor ontvangst.  

 

Het reglement Opleidingen wordt rechtsgeldig voor alle vermelde opleidingen die 

starten vanaf 1 oktober 2017. 

 

Naast het opleidingsreglement heeft het PVI ook een brochure die de cursisten op 

de eerste cursusdag ontvangen. Deze onthaalbrochure bevat informatie van 

praktische aard over de studie en organisatie, en geeft ook meer uitleg over de 

werking van de provincie en het PVI. Omdat die brochure meermaals per jaar wordt 

geactualiseerd en geen reglementair karakter heeft, wordt zij niet aan de 

provincieraad voorgelegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 42-43; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieaard keurt het voorgestelde reglement voor open opleidingen van het 

PVI goed. 

 

 

Bijlage: Reglement open opleidingen PVI 

 

 

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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
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9. Welzijn 

 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0550: Subsidie met betrekking tot 

arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0550 

Ramingsnummer 2017160224 “subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ 

Werkgelegenheid” een krediet van 286.000 EUR ingeschreven 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0550 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017160224: A Arbeidszorg. We voeren een impulsbeleid door 

de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen en het stimuleren van doorstroom naar 

betaalde tewerkstelling. 

 

 Impulsreglement nieuwe arbeidszorginitiatieven: 60.000 EUR 

 

Het betreft een impulssubsidie volgens reglement. Dit reglement werd door de 

provincieraad in zitting van 30 april 2014 goedgekeurd en gewijzigd op 26 januari 

2017. Er worden geen nieuwe aanvragen voor een basis- of uitbreidingssubsidies 

meer goedgekeurd. De uitbreidingssubsidie wordt enkel uitbetaald aan de 

projectpromotoren waarvan in 2015 de oorspronkelijke aanvraag werd 

goedgekeurd, en op voorwaarde van positieve evaluatie van het voorbije jaar. Het 

gaat met andere woorden om de uitbetaling van de degressieve subsidie voor het 

derde en laatste werkingsjaar. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten inzake arbeidszorg met focus 

op doorstroom of op het wegwerken van obstakels naar doorstroom: 

226.000 EUR 

 

Dit krediet wordt aangewend op basis van het reglement op de subsidiëring van 

innovatieve projecten op vlak van arbeidszorg waarbij de focus gelegd wordt op 

doorstroom of op het wegwerken van obstakels naar doorstroom. Dit reglement 

werd door de provincieraad goedgekeurd in vergadering van 23 maart 2017. 

 

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224: 

subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R) / Werkgelegenheid goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224; 
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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 verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224: 

subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid goed ten bedrage 

van 286.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017160224: A Arbeidszorg. We voeren een impulsbeleid door 

de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen en het stimuleren van doorstroom naar 

betaalde tewerkstelling. 

 

 Impulsreglement nieuwe arbeidszorginitiatieven: 60.000 EUR 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten inzake arbeidszorg met focus 

op doorstroom of op het wegwerken van obstakels naar doorstroom: 

 

226.000 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. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 

 

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast 

vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincieraad heeft in zitting van 22 juni 2017 de herverdeling van het krediet, 

subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid, 

ingeschreven in het uitgavenbudget onder 2017/64900000/21/0629, goedgekeurd.  

 

Niet alle middelen onder ramingsnummer 2017000205: A Aangepast vervoer. We 

bouwen een gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie 
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Antwerpen. We investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de 

diensten aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een 

doorgedreven impulsbeleid, kregen hierbij meteen een bestemming. 

 

Voorgesteld wordt om een bijkomende infrastructuur projectsubsidie vast te leggen 

voor Welzijnszorg Kempen – De Rolmobiel ten bedrage van 25.000 euro. 

 

De vier organisaties in de provincie Antwerpen die erkend zijn als vervoerder 

binnen het decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het 

vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, kunnen 

binnen de termijn van het provinciaal impulsbeleid, immers jaarlijks een 

infrastructuur projectsubsidie aanvragen mits een duidelijke motivering. De 

aankoop van de aangepaste voertuigen gebeurt steeds in een cofinanciering van 

50% met een maximaal bedrag van 25.000€ per erkende vervoerder.  

 

Voor de overige drie vervoerders was deze subsidie voor het werkingsjaar 2017 

reeds goedgekeurd door de provincieraad. Ondertussen heeft Welzijnszorg Kempen 

ook een gemotiveerde aanvraag ingediend. 

 

De deputatie heeft beslist volgende herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  

 

Ramingsnummer 2017160205: A Aangepast vervoer. We bouwen een 

gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie Antwerpen. We 

investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de diensten 

aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een doorgedreven 

impulsbeleid. 

 

 Subsidies diensten aangepast vervoer (werking):               21.740 EUR 

 

Aan de organisaties in de provincie Antwerpen die erkend zijn als vervoerder binnen 

het decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van 

personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, wordt een subsidie 

toegekend ter vervollediging van de klaverbladfinanciering die nodig is om tot een 

sluitende financiering van het aanbod te komen. De financiering per vervoerder 

varieert afhankelijk van de grootte van het werkingsgebied en van de grootte van 

de cofinanciering van de lokale besturen van deze regio's. De provinciale 

impulssubsidie is degressief en loopt maximaal drie jaar. In 2017 komen nog twee 

vervoerders in aanmerking voor deze subsidie. 

 

Subsidie Vervoersgebied Antwerpen / ARK vzw: 11.314 EUR 

 

Subsidie Vervoersgebied Brasschaat/Zoersel/Handicar Zoersel vzw:        10.426 EUR 

 

 

 Infrastructuur projectsubsidies diensten aangepast vervoer: 

100.000 EUR 

 

De vier organisaties in de provincie Antwerpen die erkend zijn als vervoerder 

binnen het decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het 

vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, kunnen 

binnen de termijn van het provinciaal impulsbeleid, jaarlijks een infrastructuur 

project subsidie aanvragen mits een duidelijke motivering. De aankoop van de 
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aangepaste voertuigen gebeurt steeds in een cofinanciering van 50% met een 

maximaal bedrag van 25.000€ per erkende vervoerder. In 2017 vragen volgende 

vervoerders een infrastructuur project subsidie aan: 

 

Infrastructuur projectsubsidie IMSIR vzw–Rolkar Rivierenland:     25.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidie Handicar Zoersel: 25.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidie Antwerpse Rolkar vzw:             25.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidie Welzijnszorg Kempen - 

Rolmobiel:             

25.000 EUR 

 

 

Wegens de slijtage aan de huidige voertuigen, en omwille van het belang van de 

continuïteit van de dienstverlening, is het nodig te investeren in de vernieuwing van 

het wagenpark. De cofinanciering van één aangepast voertuig is hiervoor nodig. 

 

 Nog te bestemmen krediet                            104.260 EUR 

 

Ramingsnummer 2017000023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 

uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer. 

 

 Impulsbeleid aangepast vervoer                           150.000 EUR 

    

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van aangepast vervoer. Dit 

krediet wordt aangewend op basis van het reglement innovatieve projecten 

aangepast vervoer goedgekeurd op de provincieraad van 23 februari 2017. De 

provinciale subsidie is beperkt tot maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 75% 

van de projectkosten. 

 

Uw raad wordt gevraagd de herverdeling van het krediet 2017/64900000/21/06291 

Ramingsnummers 2017000023 en 2017160205: Subsidies met betrekking tot 

aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000023 en 2017160205; 

 

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, 
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BESLUIT 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000023 

en 2017160205: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig 

woonbeleid goed ten bedrage van 376.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017160205: A Aangepast vervoer. We bouwen een 

gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie Antwerpen. We 

investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de diensten 

aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een doorgedreven 

impulsbeleid. 

 

 Subsidies diensten aangepast vervoer (werking): 21.740 EUR 

 

 Subsidie Vervoersgebied Antwerpen / ARK vzw 11.314 EUR 

 

 Subsidie Vervoersgebied Brasschaat/Zoersel/Handicar 

 Zoersel vzw 10.426 EUR 

 

 Infrastructuur projectsubsidies diensten aangepast 

 vervoer 100.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidies IMSIR vzw - Rolkar Rieverenland: 25.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidies Handicar Zoersel: 25.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidies Antwerpse Rolkar vzw: 25.000 EUR 

 

Infrastructuur projectsubsidie Welzijnszorg Kempen vzw - 

Rolmobiel: 25.000 EUR 

 

 Nog te bestemmen krediet 104.260 EUR 

 

Ramingsnummer 2017000023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 

uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer. 

 

 Impulsbeleid aangepast vervoer 150.000 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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
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Nr. 9/3 van de agenda 

 

Aanwending verdeelkrediet '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 met Ramingsnummer 

2017140511. 

 

Een deel van dit krediet wordt 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 

“Uitbouw CO3 provincie Antwerpen: opbouw justitiële luik in de gehele provincie en 

verbinding met de aanpak kindermishandeling” door Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling vzw ingediend. 

 

Voorgesteld wordt 65000 EUR ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de 

3e fase van dit project: 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling vzw, Professor Claraplein 1, 

2018 Antwerpen: 

 

Project: Uitbouw CO3 provincie Antwerpen: opbouw justitiële luik in de gehele 

provincie en verbinding met de aanpak kindermishandeling. 

 

Korte historiek 

 

In september 1979 wordt het Vertrouwensartscentrum ‘Kind in Nood’ Antwerpen 

(VAC) op initiatief van Professor Clara R. opgestart. Het is het eerste centrum in 

Vlaanderen dat hulpverlening aanbiedt in situaties van kindermishandeling. 

 

Na enkele jaren worden ook in de andere provincies Vertrouwensartscentra 

opgestart. Kind & Gezin en de Vlaamse Gemeenschap engageren zich om het beleid 

voor deze verschillende centra verder uit te stippelen. Met de steun van het 
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Provinciebestuur Antwerpen worden in 1991 in Mechelen en in 1992 in Turnhout 

een antennepost van het Vertrouwenscentrum opgericht in samenwerking met de 

lokale partners. 

 

Projectgegevens en kostenraming 

 

Het betreft de verderzetting van een bestaand reeds goedgekeurd project dat de 

aanpak van CO3 wil ontrollen naar het gehele gerechtelijke arrondissement. 

 

De totale kosten voor 2017 worden geraamd op 65.000 EUR. Voorgesteld wordt 

vanuit de provincie Antwerpen – dienst Welzijn en Gezondheid 65.000 EUR ter 

beschikking te stellen. 

 

Motivatie projectencommissie 

 

Het gaat hier over de derde en laatste fase van een reeds eerder goedgekeurd 

project. Het project kadert volledig in de uitwerking van de ketenaanpak 

intrafamiliaal geweld (IFG) en Family Justice Center (FJC) in de drie 

arrondissementen van de provincie. De opdracht wordt uitgevoerd zoals 

afgesproken en kent een goede vooruitgang. Doel is om een structurele 

samenwerking met alle jeugdmagistraten in de provincie tot stand te brengen en de 

aanpak van geweld op kinderen en de aanpak van CO3 gericht op intrafamiliaal 

geweld beter op elkaar af te stemmen. Het project wordt sterk opgevolgd en 

begeleid, en de Vlaamse overheid heeft zich ondertussen geëngageerd om de 

provinciale subsidie vanaf 2018 structureel voort te zetten. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 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 

projecten (R) - Innovatieve project voor een bedrag van 65.000 EUR aan 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling vzw 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. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
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12. Waterbeleid 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 12/1 tot en met 12/3 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 12/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 

11° van het provinciedecreet. Aanleg vispassages op 

de Laarse Beek in Brasschaat en Schoten. 

Verrekening 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Uw raad keurde op 27 februari 2014 het bestek DWPR-2012-0024-UI02-OVHO01 

en de wijze van gunnen goed voor de aanleg van vispassages op de Laarse Beek in 

Brasschaat en Schoten. 

 

In zitting van 26 juni 2014 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 

nv Willems uit Vorselaar voor een bedrag van 274 302,12 EUR, btw inbegrepen. De 

werken werden al voorlopig opgeleverd en het totaalbedrag van de facturen 

bedraagt 299.397,34 EUR. Deze overschrijding van het gunningsbedrag bedroeg 

minder dan 10% van het oorspronkelijke gunningsbedrag. De deputatie nam 

hiervan kennis in zitting van 28 januari 2016. 

 

Na de uitvoering bleek het aangelegde vlonderpad naast de Laarse Beek in het park 

van Brasschaat soms zeer glad te worden. Hierdoor is het gebruik van het 

vlonderpad zowel voor wandelaars als fietsers niet altijd zonder risico. In overleg 

met de gemeente Brasschaat werd dan ook beslist om een extra antisliplaag aan te 

brengen. Deze werken waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, en 

dienen dus voorzien te worden via een verrekening. Daarom werd door de dienst 

Integraal Waterbeleid verrekening 1 opgemaakt voor een bedrag van 

13 164,80 EUR, btw inbegrepen. 

 

Deze verrekening omvat volgende nieuwe posten: 

- post Ver. 1-1: schoonspuiten en reinigen van het vlonderpad 

- post Ver. 1-2: aanbrengen van een 2-laagse bitumen slijtlaag ingestrooid 

met steenslag 2/6 

Op basis van een bevraging bleek deze toepassing een geschikte methode te zijn. 

Ook de eenheidsprijzen zijn redelijk. 

 

Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 

vijf werkdagen. 

 

Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 

 

Aangezien door deze verrekening de uitgaven wel meer dan 10% van het 

gunningsbedrag zullen bedragen, wordt deze verrekening aan de provincieraad 

voorgelegd. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een 

bedrag van 13 164,80 EUR, btw inbegrepen. 
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De documenten werden bijgevoegd in Sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 27 juli 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het in de vergadering van 27 februari 2014 goedgekeurde bestek voor de 

aanleg van vispassages op de Laarse Beek in Brasschaat en Schoten; 

 

Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 

 

Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om de veiligheid te kunnen 

garanderen op het aangelegde vlonderpad en dat ze ten laste is van de provincie 

Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt verrekening 1, over de aanleg van vispassages op de Laarse 

Beek in Brasschaat en Schoten, opgedragen aan nv Willems uit Vorselaar voor een 

bedrag van 13 164,80 EUR, btw inbegrepen. 

 

Budgetcode 22610000/20/0319. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 12/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 

11° van het provinciedecreet. Behandeling van verontreinigde 

en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare 

waterlopen van 2e categorie in de provincie Antwerpen 

dienstjaar 2018 - 2021. Bestek en wijze van gunnen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor de behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde 

ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie 

Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming. 

 

Om wateroverlast te voorkomen is het noodzakelijk dat een aantal waterlopen van 

2e categorie geslibruimd worden. Het is, gelet op de strenge milieureglementering, 

meestal noodzakelijk om het slib af te voeren en te verwerken in een 

slibverwerkingsbedrijf. 
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Hierbij wordt het slib gerecycleerd tot herbruikbare grond of bouwstof. Indien het 

slib niet reinigbaar is wordt het steekvast gemaakt en definitief gestort op een 

stortplaats. 

 

De kosten worden voor een periode van vier jaar geraamd op 1 974 720,00 EUR, 

btw inbegrepen. 

 

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 

 

Aangezien een raamovereenkomst in de zin van artikel 2, 35° van de wet 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016 wordt gesloten met de opdrachtnemer voor 

een duur van vier jaar, worden de geraamde kosten voorzien op het 

meerjarenbudget voor 2018, 2019, 2020 en 2021 voor de te gunnen opdracht. 

De raamovereenkomst wordt gesloten met één dienstverlener, waarbij de 

deelopdrachten worden geplaatst door het aanbieden van het te verwerken slib aan 

de dienstverlener. De verwerking van de ruimingsspecie die gedurende de duurtijd 

van de opdracht wordt aangeleverd, dient in principe te gebeuren via deze 

dienstverlener. Er zal ruimingsspecie worden aangeleverd aan de dienstverlener 

volgens en naarmate de behoeften zich aandienen, en dit gelinkt aan de 

noodzakelijk slibruimingen die zullen worden uitgevoerd tijdens de duur van de 

raamovereenkomst. 

 

Het huidige ontwerp werd opgesteld met het oog op het uitschrijven van een 

openbare procedure. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 augustus 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het feit dat slibruimingen en de bijhorende slibverwerking noodzakelijk zijn 

om wateroverlast te beperken of te voorkomen; 

 

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het krediet voorzien op budgetcode 22610000/20/0319; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp voor Behandeling van verontreinigde en niet-

verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in 

de provincie Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast 

te stellen. 
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De kosten worden geraamd op 1.974.720,00 EUR, btw inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 12/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 

11° van het provinciedecreet. Uitvoeren - Optimalisatie 

infrastructuur op onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 4. 

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van  

- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

- Actieplan 2017140074: Overhead Departement Leefmilieu 

- Actie 2017140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op onbevaarbare 

waterlopen 2e categorie fase 4. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 

bijhorende plannen. 

 

De bestaande vuilroosters die het drijfvuil tegenhouden op de Gestelbeek te 

Berlaar, Kleine Aa te Brecht, Kleine Mark, Zoggebeek, Breebos, Kasteelbeek te 

Rijkevorsel, Wullebeek te Schelle, Tiburloop te Rumst, Wouwendonkse Loop te 

Duffel, Boomlaarloop te Lier, Bloemendaelloop te Schoten, Laarbeek te Zwijndrecht 

en de Heidebeek te Schilde, voldoen niet meer aan de huidige eisen betreffende de 

veiligheid en het onderhoud. De bestaande verticale vuilroosters worden vervangen 

door grotere en schuinoplopende vuilroosters die vlotter en veiliger te reinigen zijn 

en een groter doorstromingsoppervlakte hebben zodat ze veel minder snel kunnen 

verstoppen. 

 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 761.089,73 EUR. 

 

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 openbare procedure vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op onbevaarbare 

waterlopen 2e categorie fase 4 noodzakelijk is om de veiligheid te vergroten en het 

onderhoud van de vuilroosters te vergemakkelijken; 
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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 Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op 

onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 4. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen de openbare procedure voor deze opdracht vast 

te stellen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 12/1 tot en met 12/3 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 12/1, 12/2 en 12/3 zijn goedgekeurd met 65 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- We zijn aan het einde van de openbare zitting gekomen. 

Mag ik vragen aan het publiek om de zaal te verlaten zodat wij verder kunnen gaan met de 

besloten vergadering. 
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15. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 15/1 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Overdracht van statutaire personeelsleden 

naar de APB’s Momu, Fomu, MEJD en APA. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 63 leden nemen eraan deel. Er zijn 

54 stemmen ja, 1 stem nee en 8 onthoudingen zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 15/2 van de agenda 

 

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): 

wijziging samenstelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 65 leden nemen eraan deel. Er zijn 

59 stemmen ja, 2 stemmen nee en 4 onthoudingen zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 

 

De VOORZITTER deelt mee dat het colloquium van de VVP doorgaat op 25 november. De 

raadsleden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 16.26 uur. 

 


