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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.33 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 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 

De heer JANSSENS Eric 
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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 RÖTTGER Rik 

De heer SCHOOFS Hans 

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: De heer Patrick FEYAERTS, Mevrouw Iefke HENDRICKX, De heer 

Frank SELS en mevrouw Loes VAN CLEEMPUT. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- Allemaal welkom op de provincieraad. 

In de eerste plaats heet ik de leerlingen van het Instituut Mevrouw Govaerts welkom, 

allemaal leerlingen van juf Lili. 

U zal ook zien dat er vandaag gefilmd wordt. De VRT gaat een aantal beelden opnemen over 

hun archief. Die zullen hier seffens af en toe wat rondlopen. De discussies gaan niet 

opgenomen worden. Dus u moet niet te veel uitweiden. 
 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Dank u, voorzitter.  

Het is een mondelinge vraag rond de groepsaankoop waar Engie Electrabel als winnaar uit 

de veiling is gekomen. 

 

Vooreerst willen wij stellen dat al het werk dat door de provincie Antwerpen verzet wordt 

in verband met de groepsaankopen enorm wordt geapprecieerd. Maar dit jaar kwam 

evenwel Engie Electrabel als eerste uit de veiling, en het is juist daarrond dat mensen zich 

vragen stellen. Er is een enorm wantrouwen tegenover Engie Electrabel bij een aantal 

mensen die zich normaliter inschrijven bij zo’n groepsaankoop. Het zijn die vragen die we 

hier naar voor willen brengen. 

In de oproepingsmail om in te schrijven in de groepsaankoop is er sprake van dat 100% 

groene energie gegarandeerd is. Daarrond draaien de vragen. Want op de site van 

Greenpeace wordt Engie Electrabel afgeraden. Ze krijgen score 8/20, dus dik gebuisd, 

want Engie haalt 34% van de aan de klanten geleverde energie uit kernenergie. 33% komt 

uit gascentrales, vooral zonder warmtekrachtkoppeling. 16% is afkomstig van grote en 

kleine waterkrachtcentrales, en 11% van steenkool. 5% van de stroom is afkomstig uit 

windenergie. Bij Electrabel komt 71% van de productie uit kernenergie. 23% komt uit 

gascentrales, en enkele overblijvende percenten zitten verdeeld tussen steenkool en grote 

biomassacentrales.  

De energiemix van Engie Electrabel is veranderd, en bestaat wel nog voor 66% uit 

kernenergie, maar niet langer uit steenkool. Het overige derde zit verdeeld over 15% uit 

gascentrales, 5% uit windenergie, 5% uit grote biomassacentrales, en 10% uit overige 

energiebronnen. We halen dat allemaal uit de site van Greenpeace.  

Voor ons is hernieuwbare stroom de enige 100% zeker groene stroom. 

Dat zijn weliswaar cijfers van productie, en we verwachten ons dan ook aan het antwoord 

dat Engie Electrabel wel aan een deel van haar klanten groene energie kan leveren. We 

weten ook dat de Vreg die levering strikt controleert, maar toch is het wantrouwen groot. 

Want uit een ander dossier, namelijk dat van het geregeld en getimede uitvallen van 

centrales, blijkt dat Engie, zeker via haar dochterbedrijf Electrabel, alhoewel er een 

verschuiving is naar hernieuwbare energie, toch een grote promotor is van kernenergie. 

Greenpeace kijkt ook uit naar het standpunt van Engie Electrabel in verband met het nog 

openhouden van de verouderde kerncentrales of niet. Zo heeft het groene 
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consultancybureau Zero Emission Solutions een formele klacht ingediend tegen Engie 

Electrabel en eist dat de energiewaakhond Creg een onderzoek voert naar dat bedrijf. De 

Creg heeft beloofd de klacht grondig te bekijken. 

 

Nu onze vragen: 

Welke stappen heeft de provincie gezet om 100% levering van groene energie te 

garanderen voor de inschrijvers op de groepsaankoop? 

Welke maatregelen overweegt de provincie indien uit het onderzoek van de Creg zou 

blijken dat Engie Electrabel niet vies is van manipulatie, ook al is het in een ander dossier? 

Kan de provincie bijvoorbeeld naar de toekomst toe Engie Electrabel weren als mogelijke 

leverancier? 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Dank u wel voor de vraagstelling. 

We hebben het daar in de commissie ook al een paar keer over gehad. Ik kan u 

geruststellen dat wij de nodige stappen zetten voor we naar zo’n veiling toegaan om zeker 

te zijn dat die bedrijven die mee intekenen ook voldoen aan de eisen die wij stellen. Die 

eisen zijn onder andere 100% groene stroom zoals, u zei het zelf, gecertificeerd door de 

Vreg. 

Wij zijn, laat dat duidelijk zijn, niet de regelgever. Dat is de Vreg. Die controleert en die 

gaat ook in deze na of de groene stroom zoals geleverd, in dit geval nu door Electrabel, 

vorige edities door andere leveranciers, wel degelijk 100% groene stroom is. Dat zijn geen 

regels of normen die wij opstellen. Dat zit allemaal bij de Vreg. 

Een energieleverancier kan zelf groene stroom produceren, of die kan garanties van 

oorsprong aankopen. Garanties van oorsprong, zo stelt de Vreg, bieden 100% garantie over 

het groene karakter van de stroom. Het systeem van de garanties van oorsprong 

garandeert dat een hoeveelheid elektriciteit die wordt verkocht als groene stroom ook 

effectief is opgewekt uit, zoals u zei, hernieuwbare energiebronnen en slechts 1 keer als 

groene stroom wordt verkocht. 

Het systeem voorkomt dus elke mogelijkheid van dubbeltelling van eenzelfde hoeveelheid 

groene stroom. 

U vraagt of wij zo’n leverancier kunnen weren als mogelijke leverancier. De veiling staat 

open voor alle leveranciers die een 100% groen jaarcontract stroom en gas tegen een vaste 

prijs kunnen garanderen. Wij vinden dat belangrijk dat je de markt zo goed mogelijk in 

gang trekt. Hoe meer spelers daar zijn die die garanties kunnen bieden, hoe interessanter 

het ook voor ons, voor de consument, wordt, want dan wordt de prijs ook scherper. Met die 

groepsaankoop zetten wij nu al jaar na jaar, 8 jaar intussen, druk op alle leveranciers om 

meer te gaan investeren in duurzame energieproductie. En hoe meer mensen eisen dat hun 

stroom groen is, hoe meer de leveranciers ook onder druk komen te staan om daar bij 

toekomstige investeringskeuzes ook rekening mee te houden. Jaar na jaar eisen hier 

tienduizenden gezinnen in de provincie Antwerpen goedkope én groene stroom. En bij een 

eerdere leverancier die veilingen gewonnen heeft zoals Essent zien we dat ook heel 

duidelijk in hun productie. Want Greenpeace erkent ook dat, wanneer ze over Essent 

spreken in hun rapporten, dat het steeds meer investeert in hernieuwbare energie. 
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Groepsaankopen die we hier geïnitieerd hebben, hebben in Vlaanderen de afgelopen jaren 

dan ook in zeer grote mate bijgedragen aan bewustwording rond groene stroom, aan 

bewustwording rond prijzenpolitiek, maar ook - en dat vind ik belangrijk, en daarom ben ik 

eigenlijk blij met de vraag, want dat wordt onderbelicht - voor duurzame energieproductie. 

Met hoe meer wij er naar vragen, hoe meer er ook in zal geïnvesteerd worden.  

Tenslotte, en daar wil ik mee afronden, hebt u het over bezorgdheid van de burgers. Ik 

heb geen reden om aan uw woorden te twijfelen. Alleen zeggen de cijfers mij iets anders. 

Ik heb net gekeken naar hoeveel mensen er intussen al ja gezegd hebben op ons aanbod, en 

we lopen al heel scherp tegen de 80.000 huishoudens in de provincie die al ja gezegd 

hebben op het huidige aanbod. Dat doet mij veel plezier, want ik herinner mij nog in 2010 

toen Electrabel zei: die groepsaankopen dat kan niet, dat zal niet, dat mag niet gebeuren. 

Ze hadden twijfels over de provincie als organisator, over onze bevoegdheid, enz., en ze 

wilden ook geen onderscheid maken tussen hun klanten. Lees: ze wilden niet aan sommige 

klanten een duurder product verkopen dan aan andere klanten. Vandaag, zoveel jaar later, 

bieden ze niet alleen mee, winnen ze ook mét groene stroom en voordelig. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 datum 7 november 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 23 november 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 23 NOVEMBER 2017 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Provinciale overheid. Deputatie. Toewijzing bevoegdheden. Kennisname. 

 

0/2 Provinciale overheid. Wijziging vertegenwoordiging N-VA-fractie in 

verenigingen. Goedkeuring. 

 

0/3 Provinciale overheid. Aanpassing bevoegdheden, raadscommissies en 

adviesraden. Goedkeuring. 

 
 

1. Cultuur 

 
 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Uitvoering RSPA: PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – voorlopige vaststelling. 

Goedkeuring. 

 

2/2 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij 

het beleid van de vereniging. Kennisname. 

 

2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene 

vergadering 15 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij 

het beleid van de vereniging. Kennisname. 

 

2/5 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene 

vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/6 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Toelichting 

bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

 

2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Ontwerp van 

statutenwijziging. Goedkeuring. 

 

2/8 Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Algemene vergadering 15 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij 

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

algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (gewone gedeelte). 

Goedkeuring. 

 

2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone 

algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (notariële gedeelte). 

Standpuntbepaling. Goedkeuring. 

 

2/12 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Toelichting bij 

het beleid van de vereniging. Kennisname. 

 

2/13 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Ontwerp van 

statutenwijziging. Goedkeuring. 

 

2/14 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 

vergadering 19 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/15 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Buitengewone 

algemene vergadering 23 januari 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/16 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting 

bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

 

2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene 

vergadering 18 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/18 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Toelichting 

bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

 

2/19 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene 

vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

 

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

3/1 Budget 2017. Verschuiving middelen van budgetsleutel 0590/64900000 

Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) naar POM Antwerpen. 

Goedkeuring. 

 

 

4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vijfde 

reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/2 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Dienst Thesaurie en Fixed Assets - boeking van uitgaande facturen van 

diverse debiteuren binnen het provinciebestuur van Antwerpen als 

oninbaar (minderwaarden)  
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Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Algemene Financiering. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermeerdering 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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017 

 

4/3 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving kredieten DMCO naar DWEP.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.  

Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

 

4/4 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Overdracht van een bedrag voor de kosten rond de Facebookadvertenties 

voor de acties 'Veleau' en 'Fortengordel'  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Exploitatiebudget. 

Uitgaven.  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017 

 

4/5 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Budgetwijzing van investeringen voor het beleidsdomein van Cultuur in 

het kader van de overheveling van de culturele en persoonsgebonden 

aangelegenheden  

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
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Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Ontvangsten  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Ontvangsten  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur  

Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven  

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

Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

Vermindering van transactiekrediet van 2018  

 

Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek  

Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven  

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

Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018  

 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur  

Rubriek IV. Investeringssubsidies en –schenkingen - Ontvangsten  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

 

Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek  

Rubriek IV. Investeringssubsidies en -schenkingen - Ontvangsten  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/6 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Schrapping investeringsbudget Fotomuseum in het kader van de overgang 

van de musea naar de museumstichting volgens budgetopmaak van 2018.  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur  

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2018 

 

4/7 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Verschuiving van budget in het kader van de financiering van de renovatie 

van het schildersatelier fase 2 op locatie van Kasteel d’Ursel.  

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
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Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd  

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek  

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2017 

 

4/8 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Aanwending werkingskredieten Stafdienst Ontwikkeling en Educatie voor 

verschillende projecten rond flankerend onderwijsbeleid binnen APB 

Provinciaal Onderwijs Antwerpen.  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatie - Uitgaven  

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

 

4/9 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving investeringskredieten in het meerjarenplan voor het 

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum.  

 

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie.  

Rubriek II.A.3. Roerende goederen  

Verschuiving binnen het verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2018  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2019 

 

4/10 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving van exploitatiemiddelen van Dienst Welzijn en Gezondheid 

Grondgebonden naar Stafdienst Vrije Tijd voor verhoging subsidies de 

Merode.  

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget - 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2018 

 

4/11 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving investeringskredieten 2017 Provinciale Groendomeinen Regio 

Kempen naar 2018 in functie van de bouw van amfibietunnels in Hertberg.  
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Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

 

4/12 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving investeringskredieten 2017 Zilvermeer naar 2018 in functie 

van de optimalisatie/ uitbreiding van de parking, de herinrichting van het 

receptiegebouw en de plaatsing van zonnepanelen (fase 2).  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  

Het verbinteniskrediet blijft ongewijzigd  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

 

4/13 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Gedeeltelijke verschuiving van het investeringsbudget PGRK naar 

werkingsmiddelen.  

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  
 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekrediet voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  
 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  

Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

 

4/14 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verhoging ontvangsten Kasteel d'Ursel ten gevolge van fundraising Cuvée 

Antonine.  
 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Ontvangsten  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
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4/15 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving van investeringskredieten van Dienst Erfgoed naar Kasteel 

d'Ursel voor de financiering van de inrichting van de voormalige 

boswachterssite tot werkzone.  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget - 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke ordening en mobiliteit  

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

Rubriek II.A.5. Erfgoed - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/16 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor werkingskosten 

en investeringen van dienst Gebiedsgericht Beleid, verlaging van 

exploitatiebudget, verhoging van investeringsbudget  

 

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.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

 

4/17 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor subsidies en 

investeringen van dienst Mobiliteit, verhoging van exploitatiebudget, 

verhoging en verlaging van subsidies en verlaging van investeringsbudget 
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Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven 

en Ontvangsten  

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – 

Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  

Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

 

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  

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

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2018  

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

 

/18 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Overdracht van een bedrag om de continuïteit te garanderen van de 

werking van de afdeling projecten van de dienst Integraal Waterbeleid  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermeerdering van transactiekrediet 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 

 

4/19 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Eenmalige verhoging dotatie APB Havencentrum  

 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 

Uitgaven  

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 17 

4/20 Vijfde reeks wijzigingen van 2017  

Aanpassingen aan investeringsbudget naar aanleiding van de 

budgetbesprekingen 2018.  

 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Investeringsbudget 

– Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid  

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017  

Vermeerdering van transactiekrediet 2018 en 2019  

Rubriek IV. Investeringssubsidies en schenkingen – Ontvangsten  

Vermeerdering van verbinteniskrediet  

Vermeerdering van transactiekrediet 2019  

 

Investeringsenveloppe IE 02 – Logistiek  

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2018 

 

4/21 Budget 2017. Evenwicht na de vijfde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/22 Budget 2017. Vijfde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de 

autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

4/23 Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal recreatiedomein De 

Schorre. Toeristisch belevingspunt 'De Blauwe Halte' - Scenografie 'De 

Velodroom'. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/24 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair voor het nieuwe 

Provinciehuis. Bestek. Goedkeuring. 

 

4/25 Vastgoed. Antwerpen. Huisvestingsproject voor de opvang van slachtoffers 

van intra familiaal geweld. Aankoop woningen Kasteelpleinstraat 14 en 16 

en inerfpachtgeving aan het OCMW van Antwerpen. Goedkeuring. 

 

4/26 Vastgoed. Beerse. PRUP Laak of Bolkse Beek (A.4.20.0). Aankoop gronden 

voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. 

 

4/27 Vastgoed. Kapellen. PRUP Kaartsebeek. Grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/28 Vastgoed. Kasterlee. Kemelbeek (A.9.07). Verlegging voor de aanleg van 

een bedrijventerrein door IOK. Overdracht van de nieuwe bedding aan de 

provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
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4/29 Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwen van de sifon 

onder het kanaal Leuven-Dijle. Onteigeningsplan. Goedkeuring. 

 

4/30 Vastgoed. Niel. Overdracht grondoverschotten langs voormalige 

provincieweg aan Vlaams Gewest. Kennisname. 

 

4/31 Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark van het 

provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend door Karin Van 

Hoffelen (Groen). Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

4/32 Amendement op het voorstel in verband met de vergroening van het 

wagenpark van het provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend 

Inge Michielsen (open vld). Goedkeuring. 

 

4/33 Amendement op het voorstel in verband met de vergroening van het 

wagenpark van het provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend 

door de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen. Goedkeuring. 

 

 

5. Onderwijs en jeugd 

 
 
6. Energie, communicatie en ICT 

 
 
7. Recreatie, sport en toerisme 

 

7/1 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Vrije Tijd. Budgetsleutel 

0680/64900000. Subsidie voor uitvoering van projecten in het kader van 

het gebiedsprogramma de Merode. Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

 

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

8/1 DTL. Provincieraadsvergadering van 23 november 2017. 

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 

 

 

9. Welzijn 

 

9/1 Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0959: Subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ 

Overige verrichtingen betreffende ouderen. Goedkeuring. 

 

9/2 Subsidies met betrekking tot sociale projecten, wonen en aangepast 

vervoer. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. 

 

9/3 Arbeidszorg: Opheffing subsidiereglementen arbeidszorg. Goedkeuring. 
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9/4 Welzijn Algemeen. Voorstel tot opheffing van het reglement 

“impulssubsidie - innovatieve projecten in de welzijns- en 

gezondheidssector”. Goedkeuring. 

 

9/5 EVAp VZW EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole 

Aandoeningen. Ontbinding en vereffening PCMA vzw. Kennisname. 

 

9/6 EVAp VZW Gouverneur Kinsbergen. Ontbinding en vereffening GKC vzw. 

Kennisname. 

 

9/7 Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum, 

afgekort APB GKC. Vaststellen statuten. Goedkeuring. 

 

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

10/1 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in 

de sociale economie. Goedkeuring. 

 

10/2 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in 

de sociale economie. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. 

 

10/3 Erratum. Provinciale initiatieven. Reglement impulssubsidies voor 

innovatieve projecten sociale economie. Opheffing. Reglement 

impulssubsidies voor innovatieve projecten inclusieve economie. 

Goedkeuring. 

 

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

11/1 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

11/2 Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring 

van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

 

 

12. Waterbeleid 

 

12/1 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. Aangepast 

bestek en erratum publicatie. Goedkeuring. 
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13. Moties 

 

1e bijkomende agenda 

13/1 Motie aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams Parlement, het 

federale Parlement en het Europees parlement betreffende politieke 

gevangenen in de Europese Unie, ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams 

Belang). 

 

 

14. Interpellaties 

 

1e bijkomende agenda 

14/1 Interpellatie in verband met crisis in musea en Arenberg, oorzaken en 

oplossingen – Stop onbehoorlijk bestuur, ingediend door Kris Merckx 

(PVDA). 

 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provinciale overheid. Deputatie. Toewijzing bevoegdheden. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Overeenkomstig artikel 55 van het provinciedecreet verdeelt de deputatie onder 

haar leden de aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren. 

 

Voormeld artikel bepaalt eveneens dat de provincieraad in kennis dient gesteld te 

worden van die verdeling. 

 

De deputatie heeft in zitting van 7 december 2012 beslist welke haar 

bevoegdheidsverdeling is en heeft de raad in zitting van 20 december 2012 hiervan 

in kennis gesteld. 

 

Op 26 oktober 2017 heeft gedeputeerde Jan De Haes zijn eed als gedeputeerde 

afgelegd ter vervanging van gedeputeerde Bruno Peeters. Hierna dient de verdeling 

van bevoegdheden onder de leden van de deputatie opnieuw vastgesteld te 

worden. 

 

Gedeputeerde Jan De Haes neemt de bevoegdheden van zijn voorganger over. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 55 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de deputatie over haar bevoegdheidsverdeling heeft beslist; 

 

Op voorstel van deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de bevoegdheidsverdeling van de deputatie: 

 

1. Luk Lemmens: eerste gedeputeerde - woordvoerder deputatie 

algemeen beleid 

griffie 

interne audit 

cultuur 

erediensten 

ruimtelijke ordening en mobiliteit 

intercommunales 

 

2. Ludwig Caluwé: economie en internationale samenwerking 

landbouw 

innovatie 

financiën 

logistiek en infrastructuur 
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3. Inga Verhaert: onderwijs 

jeugd 

energie 

communicatie 

ICT 

 

4. Jan De Haes: groen- en recreatiedomeinen 

sport 

toerisme 

veiligheid 

personeel en organisatieontwikkeling 

 

5. Peter Bellens: welzijn (inclusief wonen en gelijke kansen) 

sociale economie 

Europa 

Plattelandsbeleid 

 

6. Rik Röttger: leefmilieu 

natuur en landschap 

integraal waterbeleid 

Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling 

Strategisch plan Rupelstreek 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Provinciale overheid. Wijziging vertegenwoordiging 

N-VA-fractie in verenigingen. Goedkeuring. 

Voorstel 

 

De N-VA-fractie wenst haar vertegenwoordiging in een aantal verenigingen te 

wijzigen. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op vraag van de N-VA-fractie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als lid van de algemene 

vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) vzw. 
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Artikel 2: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter van de 

algemene vergadering van OVV Pensioenkas provincie Antwerpen. 

 

Artikel 3: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter van de 

raad van bestuur van OVV Pensioenkas provincie Antwerpen. 

 

Artikel 4: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als ondervoorzitter van 

de raad van bestuur van OFP Provant. 

 

Artikel 5: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter van de 

raad van bestuur van APB Campus Vesta. 

 

Artikel 6: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als lid van het 

bestuurscollege PROGEMFOR. 

 

Artikel 7: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter van de 

raad van bestuur van APB Sport. 

 

Artikel 8: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter 

directiecomité APB Toerisme provincie Antwerpen (APB TPA). 

 

Artikel 9: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter raad van 

bestuur APB Toerisme provincie Antwerpen (APB TPA). 

 

Artikel 10: 

De heer Bruno Peeters zal de heer Jan De Haes vervangen als lid van de raad van 

bestuur van APB Toerisme provincie Antwerpen (APB TPA). 

 

Artikel 11: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter van de 

raad van bestuur van EVAP Provinciaal Sport- en recreatiecentrum De Nekker vzw. 

 

Artikel 12: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als voorzitter algemene 

vergadering van EVAP Provinciaal Sport- en recreatiecentrum De Nekker vzw. 

 

Artikel 13: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als lid van de raad van 

bestuur van Innotek vzw. 

 

Artikel 14: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als lid van de raad van 

bestuur van vzw Streekplatform Kempen. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 24 

Artikel 15: 

De heer Jan De Haes zal de heer Bruno Peeters vervangen als lid van de algemene 

vergadering van vzw Streekplatform Kempen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een geheime stemming. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 59 leden nemen er aan deel. Er zijn 

53 stemmen ja, 3 stemmen nee en 3 onthoudingen. Het voorstel is aangenomen. 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Provinciale overheid. Aanpassing bevoegdheden, 

raadscommissies en adviesraden. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 18 november 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering, het decreet zoals 

aangenomen door het Vlaams Parlement op 9 november, dat de provincies niet 

langer taken of dienstverlening ontplooien op het vlak van de zogenaamde culturele 

en persoonsgebonden aangelegenheden. Dit betekent dat provinciaal personeel 

geïntegreerd wordt in ofwel de diensten van de Vlaamse overheid ofwel de lokale 

besturen. 

 

Naar aanleiding hiervan worden enkele adviesraden en raadscommissies 

ontbonden. 

 

Adviesraden 

 Raad voor Cultuur: opgericht bij provincieraadsbesluit van 1 februari 1979, 

voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2007. 

 Jeugdraad: opgericht bij provincieraadsbesluit van 18 juni 1961, voor het 

laatst gewijzigd op 28 januari 2010 

 Welzijns- en gezondheidsraad: opgericht bij provincieraadsbesluit van 

28 februari 2013 

 Provinciale Sportraad: opgericht bij provincieraadsbesluit van 28 juni 1979, 

voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2013 

 Provinciale Ouderenadviesraad: opgericht bij provincieraadsbesluit van 

27 juni 2002, voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2014 

 

Raadscommissies 

Volgende raadscommissie wordt ontbonden, wegens geen provinciale bevoegdheid 

meer: 

 Commissie Cultuur 

 

De raadscommissie voor Welzijn blijft behouden voor de bespreking van aspecten 

van onder andere het woonbeleid, arbeidszorg en het aangepast vervoer, die 

provinciale grondgebonden taken blijven. De naam wordt gewijzigd naar 

raadscommissie Samenleving. 

 

V 
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volgende raadscommissies worden inhoudelijk gewijzigd: 

 APB De Warande wordt vanaf 1/1/2018 besproken in de Commissie 

personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 Commissie Onderwijs en Jeugd schrapt “en Jeugd” uit haar naam 

 Commissie recreatie, sport en toerisme schrapt “, sport” uit haar naam 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 van de Vlaamse Regering, houdende 

de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de ontbinding van de Raad van Cultuur, de provinciale 

jeugdraad, de provinciale sportraad, de provinciale ouderenadviesraad en welzijns- 

en gezondheidsraad vanaf 1 januari 2018. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt de ontbinding van de raadscommissie Cultuur. 

 

Artikel 3: 

Goedgekeurd wordt de naamswijziging van de raadscommissie Onderwijs en Jeugd 

naar raadscommissie Onderwijs. 

 

Artikel 4: 

Goedgekeurd wordt de naamswijziging van de raadscommissie Recreatie, Sport en 

Toerisme naar raadscommissie Recreatie en Toerisme. 

 

Artikel 5: 

Goedgekeurd wordt de naamswijziging van de raadscommissie welzijn naar 

raadscommissie Samenleving. 

 

Artikel 6: 

Kennisgenomen wordt van de schrapping van de bevoegdheden Welzijn en 

Gezondheid, Sport, Jeugd en Cultuur bij de gedeputeerden Bellens, De Haes, 

Verhaert en Lemmens. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, collega’s, 

 

Het is toch wat eigenaardig dat nu welzijn als bevoegdheid hier gaat verdwijnen, we 

ondertussen toch nog altijd een commissie Welzijn, onder een andere naam weliswaar, 

commissie Samenleving, gaan behouden. Ik zie dat we daar enkel alleen nog woonbeleid, 

arbeidszorg, en aangepast vervoer als thema’s op gaan behandelen. Vandaag zien we hier op 

de agenda van de provincieraad punt 9: subsidiereglement arbeidszorg wordt opgeheven, 
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gaat over naar een nieuw subsidiereglement inclusieve economie. We zien dat onmiddellijk 

ook al verschuiven in de bevoegdheden van die commissie. Het staat op een ander 

agendapunt. Dus het is toch duidelijk dat daar eigenlijk een commissie markten en foren 

nog blijft bestaan. Of zie ik het verkeer? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Omdat er leerlingen aanwezig zijn geef ik een beetje uitleg. 
 

 

VOORZITTER.- U hoeft niet te blijven. 
 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Gaan we starten met een voorstellingsrondje, of zo? 
 

 

De heer MERCKX.- Ik kan mij voorstellen dat u dat graag zou hebben.  

Waar het hier om gaat is dat er tot nu toe in deze provincie 12 raadscommissies bestonden 

voor verschillende onderwerpen en bevoegdheden. Bij elk van die 

provincieraadscommissies, waar het onderwerp dat in de raad komt voorbereid wordt voor 

de behandeling, ontvangen wij als provincieraadsleden een bruto-vergoeding van 230 EUR, 

ongeveer 130 EUR netto, voor een commissiezitting die gewoonlijk maar een uur of minder 

duurt. 

Er is beslist dat vanaf 1 januari 2018 een aantal bevoegdheden van de provincies, de 

zogenaamde persoonsgebonden bevoegdheden, alles wat met cultuur, welzijn, sport en 

jeugd te maken heeft, niet meer bij de provincie mag blijven en moet overgedragen 

worden, hetzij naar de Vlaamse regering, hetzij naar de steden. Zoals wij weten is heel 

deze zogenaamde afslanking van de provincies bijzonder slecht voorbereid, verloopt 

bijzonder chaotisch … 
 

 

VOORZITTER.- Maar dit heeft niets met dit punt te maken, mijnheer Merckx. Ik zou 

graag willen dat u over het onderwerp zelf begint. 
 

 

De heer MERXCKX.- Het onderwerp is dat er hier onder andere de bevoegdheden cultuur 

verdwijnen, nog met een vraagteken, want we gaan straks bespreken dat het best mogelijk 

is dat door die slechte, chaotische, rommelige aanpak het uiteindelijk toch nog bij de 

provincie blijft. In dit besluit gaat men ervan uit dat cultuur volledig verdwijnt bij de 

provincie. Dus verdwijnt er 1 van die 12 commissies. Men behoudt dan wel een commissie 

Welzijn die wordt omgevormd in de commissie Samenleving, met als argument dat 

woonbeleid, arbeidszorg, en het aangepast vervoer provinciale grondgebonden taken 

blijven, het gehandicaptenvervoer, enz.  

Wij weten niet wat deze bevoegdheden vertegenwoordigen aan begroting, aan financiële 

middelen, en of het echt de moeite is van daarvoor nog een aparte commissie te behouden. 

Met onze tegenstem, want wij gaan hier tegenstemmen, wijzen wij nog eens op de noodzaak 

van ons voorstel om voor verkozenen een systeem in te voeren van een all-in vergoeding 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 27 

voor alle taken die zij in het kader van hun mandaat uitoefenen. Een vergoeding die meer 

aansluit bij die van de andere werknemers met een vergelijkbare maatschappelijke taak, en 

die net als bij die mensen, onder andere leraars, gekoppeld wordt aan controle op de door 

hen verrichtte arbeid. Voor wat de vergoeding van parlementsleden en ministers betreft 

hebben de 2 PvdA-kamerleden ter zake … 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, het gaat hier niet over vergoedingen van 

parlementsleden. U gaat over het onderwerp, want anders ga ik u het woord ontnemen. 
 

 

De heer MERCKX.- Wij kunnen een gelijkaardig systeem invoeren …. 
 

 

VOORZITTER.- We zitten hier in de provincie. Ik geef u nog eenmaal de kans om uw 

antwoord te geven. 

 

 

De heer MERCKX.- Ik geef u een idee wat het zou kunnen betekenen. Voor de ministers, 

voor de hoogste functies hebben wij voorgesteld maximum …. 

 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, gaat u nog beginnen over het onderwerp, anders 

ontneem ik u nu het woord. 

 

De heer MERCKX.- U krijgt hier wel een voorbeeld van hoe de democratie hier 

functioneert. 

 

 

VOORZITTER.- Dat is zo. 

 

 

De heer MERCKX.- Ik besluit met één laatste zin. Wat wij voor de eerste minister, de 

hoogste functie hebben voorgesteld, … 

 

 

VOORZITTER.- Ik ontneem u het woord, mijnheer Merckx. 

 

Mijnheer Bellens, ik geef aan u het woord. 
 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Dank u, voorzitter. 

Ik hoop wat rust te brengen in de verontrustheid van mijnheer Merckx, en ik wil graag 

antwoorden op de vraag van mijnheer Vandendriessche. 

 

Er zijn binnen de commissie Welzijn toch wel 3 punten, en ik kan natuurlijk de begroting nu 

nog niet geven mijnheer Merckx. Wat het vertegenwoordigt in euro’s zal u dan wel horen 

bij de budgetbespreking, maar dat is niet weinig. Dat gaat over meer dan 1 miljoen. Als u 
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graag heeft dat ik die 1 miljoen onvoorbereid en onbesproken in de provincieraad breng dan 

is dat het alternatief. De commissie is er precies om het beleid te begeleiden rond het 

uitgeven, of het besteden van toch wel meer dan 1 miljoen EUR. Dat gaat inderdaad over 

wonen. Waarom is dat van belang? Omdat we ook net een nieuwe woonvisie ontwikkeld 

hebben. Die is ook al eens voorgesteld in de commissie Welzijn. Maar we zullen die nog 

moeten verfijnen in de loop van het jaar. We zijn ook bezig met de beleidsvisie rond wonen 

ook helemaal te herzien. Vandaag vindt u daar ook al een voorbeeldje van in de 

provincieraad, waar we dat eigenlijk stoppen met het aankoopbeleid van gebouwen en 

sociale infrastructuur. 

Ten tweede: aangepast vervoer blijft ook nog de verantwoordelijkheid van de provincie. 

Dat gaat over vervoer van personen met een beperking. Dat is expliciet aan de provincie 

toegekend, ook met de installatie van een NAV-punt waar binnen de provincie onze eigen 

dienst mensen tewerkstellen om de vragen rond aangepast vervoer te verdelen. Dus ook 

daar blijven we toch ook een heel belangrijke speler, en hebben we net een impulsbeleid 

afgerond wat nog verder zal moeten opgevolgd worden. 

Het derde is dorpenbeleid, waarbij we in samenwerking met de nota Ruimte ook een nieuwe 

visie zullen ontwikkelen van die uitdagingen die naar dorpen komen en waar het de 

bedoeling is van hiervoor een lokaal beleid te ontwikkelen, waarbij dorpen niet leegstromen. 

Dat is ook op vraag van de lokale besturen. 

Dus ik denk dat daar binnen de commissie Welzijn, die we dan Samenleven hebben 

genoemd, omdat ook het departement van naam veranderd is, nog heel wat werk blijft. Wat 

u ook niet mag vergeten is dat de bevoegdheid van Welzijn effectief overgaat vanaf 

januari 2018, maar dat we toch nog met een aantal evaluatieprojecten zitten die in 2017 

gelopen hebben en die we ook nog moeten terugkoppelen naar de provincieraad, al zeker om 

te kijken of de uitbetaling effectief kan doorgaan. Er dus nog wel een aantal praktische 

opvolgproblemen van projecten die liepen in het verleden. Ik denk dat de commissie 

Welzijn nog zijn werk zal hebben. Arbeidszorg, daar hebben we geopteerd om dat over te 

dragen naar de commissie Platteland, Landbouw en Europa, omdat we daar sociale economie 

en arbeidszorg willen samenbrengen. Ook daar heeft de Vlaamse Overheid ons nog een 

expliciete opdracht gegeven in de ladder van Arbeidszorg. Omdat er 6 ladders zijn, zouden 

we eigenlijk op ladder 3, namelijk de doorstroming naar betaalde arbeid, toch nog mee een 

beleid moeten ontwikkelen. Maar dat hebben we dan samen genomen. We hebben dat 

gedaan precies met het vooruitzicht om toch een beetje te bundelen, zeker wat 

arbeidszorg en sociale economie betreft. 

Dus ik ben niet zo bezorgd over het feit dat de commissie Welzijn geen inhoud meer zal 

hebben, en dat die nog pro forma zal samenkomen. Integendeel, ik denk dat die haar werk 

nog zal hebben. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, ik wil u even attent maken op het huishoudelijk 

reglement. Ik heb u het woord ontnomen, en artikel 35 zegt dat u eigenlijk heel de raad 

niets meer mag zeggen tenzij u zich verontschuldigd. 

Ik heb hier het reglement bij. U mag zich verontschuldigen, en dan kan u terug het woord 

krijgen. 
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De heer MERCKX.- Ik ga eerst antwoorden op … 

 

 

VOORZITTER.- Nee, nee, u verontschuldigt zich eerst, anders kan u het woord niet 

hebben. 
 

 

De heer MERCKX.- Verontschuldigen voor wat? Omdat u mij op een brutale manier …. 

 

 

VOORZITTER.- Nee, omdat u niet luistert naar wat ik vraag. 

 

 

De heer MERCKX.- Voorzitter, ik heb u al gezegd dat u eens een on life moet … 

 

 

VOORZITTER.- Nee, mijnheer Merckx. 

 

 

De heer MERCKX.- Dat is hier toch geen kleuterschool waar iemand …. 

 

 

VOORZITTER.- Dan moet u zich zeker aanpassen. 
 

Als er niemand anders het woord vraagt, 

dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 

 

Er wordt nog heen en weer geroepen tussen de heer Merckx en de heer Röttger. 
 

 

VOORZITTER.- De stemming is gestart. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

56 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

49 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Uitvoering RSPA: PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – 

voorlopige vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Procesverloop 

Met het PRUP ‘Ooievaarsnest’ wordt ruimte gecreëerd voor zowel bedrijvigheid als 

recreatie. 

 

De provincie is bevoegd voor de afbakening van bijkomende regionale 

bedrijventerreinen in de economische knooppunten die tot haar bevoegdheid 

behoren. Het plangebied ‘Ooievaarsnest’ is volgens het RSPA gelegen in het 

economisch knooppunt ‘Brabantse Poort’. Het RSPA bepaalt ook dat de provincie de 

mogelijkheden voor terreinen van lawaaihinderlijke sporten onderzoekt. 

 

Het kaderplan voor de Brabantse poort werd door de deputatie goedgekeurd op 

3 augustus 2006. Hier werden 12 potentiegebieden, waaronder het gebied 

A12-Ooievaarsnest, geselecteerd en gescreend op hun geschiktheid voor de 

inplanting van nieuwe bedrijventerreinen.  

 

In oktober 2009 werd het actieprogramma van het kaderplan geëvalueerd. Deze 

evaluatie toonde aan dat voor het gebied A12-Ooievaarsnest de ontsluiting, een 

belangrijke randvoorwaarde om hier een bedrijventerrein in te planten - 

planologisch mogelijk werd gemaakt door het gewestelijk RUP van het op- en 

afrittencomplex.  

 

In zitting van 19 november 2009 gaf de deputatie goedkeuring aan het bestek en 

de lastvoorwaarden van de opdracht PRUP “Ooievaarsnest” te Puurs. 

 

Op 8 april 2010 gunde de deputatie de opdracht voor opmaak van het PRUP aan 

Sweco Belgium NV (toen nog onder de naam Grontmij). Deze opdracht omvatte 

een plan-MER screening, maar omdat nadien bleek dat een plan-MER moest worden 

opgemaakt, gunde de deputatie op 12 juli 2012 de opdracht tot opmaak van het 

plan-MER, ook aan Sweco Belgium NV. 

 

Het plan-MER werd door de dienst MER goedgekeurd op 16 mei 2014.  

 

De plenaire vergadering werd georganiseerd op 24 februari 2017.  

 

Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) werd door de dienst VR goedgekeurd op 

17 oktober 2017. 

 

2. Inhoud van het plan 

 

Het PRUP betreft een zone langs de A12 in Puurs. Het plangebied omvat een 

voormalig gipsstort en de zonevreemde, geluidsproducerende recreatie 

(kleiduifschietstand in open lucht en karting). 
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Situering plangebied (macro)  Situering plangebied (micro) 

 

In het plan-MER werden verschillende scenario’s onderzocht voor bijkomende 

bedrijvigheid op en rond het gipsstort, waarbij de recreatie al dan niet werd 

behouden. Het scenario met enkel bedrijvigheid op de site van het gipsstort en 

behoud van de karting en schietstand werd weerhouden, vooral omdat dit scenario 

het minst verkeer genereert. Verkeersgeneratie hangt samen met negatieve 

effecten op milieu zoals op de moeilijke doorstroming op het hoger wegennet, 

geluidshinder, luchtvervuiling,… Het scenario met het minste verkeersgeneratie 

resulteerde, mits milderende maatregelen, in aanvaardbare milieueffecten. 

Bovendien werd gekozen om de zuidelijke, grotendeels onbebouwde zone niet aan 

te snijden, en om de schietstand conform het provinciaal bovenlokaal 

sportinfrastructuurplan 2.0 te bestendigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scenario’s onderzocht in het plan-MER 

 

Het PRUP bevat dus een zone voor bedrijvigheid en 2 zones voor recreatie (i.f.v. de 

aanwezige autosport en schietstand). Daarnaast is er ook een zone voor ‘gemengd 

open ruimtegebied’ langs de waterloop en bufferbekkens voorzien. Hieronder 

enkele krachtlijnen uit het PRUP: 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gewestplan + gewestelijk RUP            Grafisch plan PRUP 

 

Bestemming ‘bedrijvigheid’  

- Variatie in grootte van bedrijven, minimale oppervlakte van bedrijfsperceel is 

2000m² 

- Beschermingsmaatregelen verplicht bij bouwen of reliëfwijzigingen op het 

gipsstort. Het FANC moet hierbij betrokken worden 

- Brede buffer in het westen om de activiteiten visueel en akoestisch te 

bufferen ten opzichte van de kernen Sauvegarde en Ruisbroek 

- Ontsluiting moet gebeuren via het nieuwe op- en afrittencomplex van de A12, 

om bijkomend (zwaar) verkeer door de kern van Sauvegarde en Ruisbroek te 

vermijden 

 

Bestemming ‘recreatie’ (zone autosport) 

- Behoud en uitbreiding van de bestaande recreatie (karting en autorijschool) 

- Ook andere vormen van in- en outdoorrecreatie is toegestaan (bijvoorbeeld 

binnenspeeltuin) 

 

Bestemming ‘recreatie’ (zone schietstand) 

- Behoud van de bestaande schietstand mits herstructurering en maatregelen 

i.f.v. beperken geluidsoverlast 

- Ook andere vormen van laagynamische in- en outdoorrecreatie is toegestaan 

- Behoud aanwezige zonevreemde eengezinswoning 

 

Bestemming ‘gemengd open ruimte gebied’  

- Strook van 50m langs de Hoeikensloop, in functie van waterbeheersing, 

landschapszorg, natuurbehoud en eveneens als natuurverbinding met de 
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vallei van de Zielbeek en als scheiding tussen de schietstand en het 

bedrijventerrein 

- Behoud van de bufferbekkens (opgenomen omwille van een logische 

ruimtelijke afbakening van het PRUP) 

 

Overige bestemmingen 

- PRUP bevat specifieke voorschriften voor het deel/de delen van de spoorweg, 

de straat Ooievaarsnest en de waterlopen die in het plangebied liggen  

 

3. Decretale basis voor de voorlopige vaststelling 

Art. 2.2.10 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009 en in de versie zoals toepasselijk op 

deze procedure (cf. overgangsbepaling van art. 25 Besluit Vlaamse Regering 

17 februari 2017, B.S. 28 maart 2017), stelt dat de provincieraad het ontwerp van 

PRUP voorlopig dient vast te stellen.  

 

Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp onmiddellijk opgestuurd aan de 

Vlaamse Regering.  

 

Volgens §2 van art. 2.2.10 onderwerpt de deputatie het ontwerp van PRUP aan een 

openbaar onderzoek dat binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling minstens 

wordt aangekondigd door aanplakking in de betrokken gemeenten, door publicatie 

in het Belgisch Staatsblad, drie dagbladen en door publicatie op de website van de 

provincie. In §3 wordt gesteld dat na de aankondiging het ontwerp-PRUP ter inzage 

dient gelegd te worden in de betrokken gemeente. 

 

Het openbaar onderzoek zal worden georganiseerd van 19 december 2017 tot en 

met 16 februari 2018. 

 

4. Wijzigingen n.a.v. adviezen plenaire vergadering 

Hieronder worden de belangrijkste conclusies van de plenaire vergadering 

opgesomd en aangegeven of er al dan niet een wijziging aan het PRUP is gebeurd. 

Op 26 oktober 2017 heeft de deputatie goedkeuring gegeven om onderstaande 

wijzigingen aan het plan aan te brengen naar aanleiding van de plenaire 

vergadering.  

 

4.1 Advies van Puurs op plenaire vergadering 

 

Het college van Puurs bracht op de plenaire vergadering van 24 februari 2017 een 

ongunstig advies uit, met vele randvoorwaarden:  

- Het voorafgaandelijk of ten laatste gelijktijdig optimaliseren van het 

knooppunt A12/N16 

- Aandacht voor de leefbaarheid van de kern van Ruisbroek  

o Maatregelen om sluipverkeer te voorkomen 

o Voldoende visuele buffer 

o Geen geluidshinder 

- Bescherming van de Zielbeekvallei 

- Gebied voorzien als KMO-zone 

- Geen handelsactiviteiten 

- Bepaalde zones bestemmen voor regionale bedrijven met kleinere 

perceeloppervlakte 
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Het PRUP werd aangepast wat betreft het toelaten van KMO’s en een variatie van 

grotere en kleinere bedrijfspercelen. Ook de inrichting van de buffer werd in overleg 

met de gemeente verfijnd in de voorschriften.  

 

Het PRUP werd niet aangepast n.a.v. de vraag inzake het knooppunt A12/N16. Het 

planproces over de heraanleg van het knooppunt is namelijk recent heropgestart. 

Er kan nog niet kan worden ingeschat wanneer het knooppunt er komt. De 

gemeente en provincie engageren zich voor een vlot verloop van het planproces 

van het knooppunt A12/N16. 

 

Het PRUP werd ook niet aangepast n.a.v. de vraag inzake voorkomen van 

sluipverkeer. Het PRUP verplicht reeds dat het bedrijventerrein moet aantakken op 

het op- en afrittencomplex van de A12 (momenteel in aanleg) en dat deze 

aansluiting zodanig moet worden ingericht dat ze (zwaar) verkeer niet langs de 

kern van Ruisbroek leidt. Er zullen flankerende maatregelen nodig zijn om 

sluipverkeer effectief te weren uit de kern, bijvoorbeeld door 

nummerplaatherkenning of inrichting van de wegenis.  

 

Het PRUP hoefde niet te worden aangepast wat betreft de handelsactiviteiten en de 

Zielbeekvallei. Handelsactiviteiten waren reeds uitgesloten in het PRUP. De 

Zielbeekvallei wordt niet herbestemd en blijft bosgebied. 

 

4.2 Adviezen op plenaire vergadering m.b.t. inrichting bedrijventerrein 

 

Verschillende adviesinstanties hadden op de plenaire vergadering van 24 februari 

2017 vragen of suggesties over de inrichting van het bedrijventerrein, waaronder: 

- Infrabel, Fluxys, Elia, AWV en het polderbestuur wijzen op de wettelijk 

verplichte bouwvrije stroken rond hun (water)infrastructuur 

- Waterwegen en Zeekanaal vraagt dat het PRUP multimodaal transport 

verplicht voor bedrijven die vooral gericht zijn op transport, distributie en 

logistiek  

- VLAIO stelt vragen bij de realisatie van gemeenschappelijke voorzieningen 

zoals de groenbuffer. 

 

Naar aanleiding van deze vragen werd een opmetingsplan opgemaakt door de 

dienst Infrastructuur & Vastgoed. Hier werd onder meer het reliëf, de huidige 

begroeiing en de ligging van de infrastructuren in kaart gebracht. 

 

Het PRUP werd aangepast wat betreft de voorschriften van de groenbuffer en de 

bouwvrije stroken. 

 

Het PRUP werd niet aangepast op basis van de vraag van Waterwegen en 

Zeekanaal. Het bedrijventerrein ligt niet optimaal voor watergebonden bedrijvigheid 

omdat er rechtstreekse verbinding is met kades in de omgeving. In de omgeving 

zijn er beter geschikte locaties. Ondanks de ligging aan een (in onbruik geraakte) 

spoorlijn, is er geen rechtstreekse aantakking op de spoorweg mogelijk. 

Multimodaal transport wordt dus niet verplicht in dit PRUP. 

 

4.3 Adviezen op plenaire vergadering m.b.t. recreatie 

 

Sport Vlaanderen en de gemeente Puurs hebben voorstellen voor bijkomende 

voorschriften in functie van het beperken van geluidsoverlast van de schietstand.  

Het PRUP werd aangepast door dit in de voorschriften op te nemen.  
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De PROCORO vraagt een nabestemming op te leggen voor de zone van de 

autosport en meer voorwaarden op te leggen bij de bestemming laagdynamische 

recreatie, in de zone van de schietstand. 

Het PRUP werd aangepast: 

- In de zone voor autosport zijn andere vormen van recreatie toegelaten na 

stopzetting van de huidige activiteiten. 

- In de zone van de schietstand wordt het begrip laagdynamisch beter 

omschreven, en wordt er ook beperkte bebouwing toegelaten  
 

4.4 Overige adviezen plenaire vergadering 
 

Voor een volledige weergave van de gedetailleerde adviezen wordt verwezen naar 

het verslag en de adviezen in bijlage.  
 

Er werden, naast bovenvermelde wijzigingen, nog een aantal aanpassingen aan de 

plannen, de memorie van toelichting en de voorschriften uitgevoerd op basis van de 

eerder technische opmerkingen die werden gemaakt tijdens de plenaire 

vergadering. 
 

4.5 Stuurgroep na plenaire vergadering 
 

Op 19 september 2017 vond een stuurgroep plaats met gemeente Puurs 

(Departement Omgeving, voordien Ruimte Vlaanderen, was verontschuldigd). Op 

deze vergadering werden de voorgestelde wijzigingen besproken met de gemeente 

Puurs. De gemeente Puurs ging principieel akkoord met vooropgestelde wijzigingen. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 26 oktober 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

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

Staatsblad van 20 augustus 2009 en zoals van kracht tot en met 30 april 2017, 

inzonderheid artikelen 2.2.9 tot 2.2.12; 
 

Gelet op artikel 2.2.10 §7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 

betrekking tot het ruimtelijk veiligheidsrapport; 
 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 

1995 (met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd, zoals van kracht tot en 

met 30 april 2017; 
 

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 
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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; 
 

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 24 februari 2017 omtrent het 

voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” en de in het 

kader hiervan uitgebrachte mondelinge en schriftelijke adviezen; 
 

Overwegende dat de planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” beantwoorden aan de principes van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen; 
 

Overwegende dat de inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” in overeenstemming is met het richtinggevend en het bindend 

gedeelte van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 
 

Overwegende dat het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen de 

Brabantse Poort bindend selecteert als provinciale poort in de gewenste ruimtelijk-

economische structuur; dat bindende bepaling nr. 43 bepaalt dat de provincie in 

uitvoeringsplannen nader te bepalen regionale bedrijventerreinen afbakent in de 

economische knooppunten die tot haar bevoegdheid behoren; dat bindende 

bepaling nr. 51 bepaalt dat de provincie de ontwikkelingsmogelijkheden van 

zonevreemde campings van bovenlokaal belang en terreinen voor lawaaihinderlijke 

sporten onderzoekt; dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” 

ruimte creëert voor bedrijvigheid in de Brabantse Poort en vastlegt, na onderzoek 

in het plan-MER, wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de aanwezige 

lawaaihinderlijke sporten; 
 

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 
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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 de plan-MER een toetsing is gebeurd van het PRUP 

“Ooievaarsnest” ten aanzien van het watersysteem; dat het grootste deel van het 

plangebied ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volgens de 

watertoetskaart, waaronder zelfs het gipsstort van 14,3 ha dat circa 15 meter 

boven het maaiveld rijst; dat de Zielbeek en de Appeldonkbeek en hun zijlopen 

door het plangebied stromen en ook de wachtbekkens zijn opgenomen in het 

plangebied; dat er in en nabij het plangebied een aantal bodem- en 

grondwaterverontreinigingen voorkomen; dat bijkomende verharding een negatief 

effect kan hebben op de overstromingsgevoelige gebieden stroomop- en –afwaarts 

en op infiltratie van hemelwater naar het grondwater; dat de voorschriften 

verplichten dat voor elke hectare verharde oppervlakte van een buffervolume van 

330m³ moet worden aangelegd in functie van infiltratie en vertraagde afvoer van 

hemelwater; dat dit voldoende groot is om het overstromingsrisico ten gevolge van 

het plan in te perken; dat het ruimtelijk uitvoeringsplan niet-waterdoorlatende 

verhardingen in de bufferstrook van het bedrijventerrein, het gemengd open 

ruimtegebied en de zones voor recreatie beperkt tot wat noodzakelijk verhard moet 

zijn omwille van milieuhygiënische of veiligheidsredenen; dat de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 

toepassing is; dat de voorschriften opleggen dat er een volledig gescheiden 

systeem voor de afvoer van oppervlakte- en hemelwater op de percelen verplicht 

is; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” 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 plan-MER-procedure 

weergegeven worden; dat op 31 oktober 2012 een kennisgevingsdossier werd 

overgemaakt aan de dienst MER, hetwelk op 20 november 2012 volledig verklaard 

werd; dat dit dossier vervolgens ter inzage werd gelegd van het publiek; dat door 

de dienst MER op 8 maart 2013 een richtlijnennota werd opgemaakt op basis 

waarvan op een plan-MER werd opgesteld dat door de dienst MER op 16 mei 2014 

werd goedgekeurd; dat bijgevolg voldaan werd aan art. 4.2.8 e.v. van het decreet 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (met 

wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd; 
 

Overwegende dat, ingevolge art. 4.1.7 DABM, rekening werd gehouden met het 

MER-rapport; dat in het plan-MER vijf scenario’s werden onderzocht voor 

bijkomende bedrijvigheid in de omgeving van het gipsstort, al dan niet met behoud 

van de recreatie; dat er in de referentiesituatie volgens het plan-MER een hoge 

belasting is van het hoger weggennetwerk en dat, hoe groter de verkeersgeneratie 

tijdens de spitsperioden ten gevolge van het plan, hoe groter de negatieve impact 

op de doorstroming; dat bijkomend verkeer ook negatieve milieueffecten 

veroorzaakt op geluid, lucht en verkeersveiligheid; dat het scenario waarbij de 

recreatie blijft behouden en er enkel bedrijvigheid wordt voorzien op het gipsstort 

en in het noordelijke deel het minste verkeer genereert in vergelijking met de 

andere scenario’s; dat dit scenario de open ruimte ten zuiden van de 

Sint-Katharinastraat en Ooievaarsnest niet aansnijdt voor bedrijvigheid; dat de 

scenario’s waarbij deze open ruimte wordt aangesneden een belangrijke negatieve 

bijdrage betekenen ten aanzien van luchtverontreiniging, landschappelijke structuur 
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en inname van landbouwgrond; dat voor de zone van de schietstand wordt gekozen 

voor om de schietrichting te wijzigen en de schietstand te verplaatsen, in functie 

van veiligheid en ter verbetering van het geluidsklimaat ten aanzien van fauna en 

omwonenden; dat nodige maatregelen om ernstig negatieve effecten te voorkomen 

zoals het aantakken van de ontsluiting van het bedrijventerrein op het rond punt 

dat wordt aangelegd in kader van het op- en afrittencomplex Willebroek-Noord, het 

voorzien van een gronddam aan de westelijke zijde van het gipsstort, het isoleren 

van de schutters en het verplichten van beschermingsmaatregelen tegen radon, 

werden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften;  
 

Overwegende dat het plan-MER een tabel bevat waarin de conclusies en de op te 

volgen milderende maatregelen en aanbevelingen werden opgelijst; dat eveneens 

in deze tabel wordt aangegeven op welk niveau deze dienen doorvertaald te 

worden; dat in de toelichtingsnota van het PRUP “Ooievaarsnest” in een tabel wordt 

opgenomen op welke manier de opgesomde milderende maatregelen en 

aanbevelingen uit het plan-MER worden doorvertaald in het PRUP;  
 

Overwegende dat gekoppeld aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” een ruimtelijk veiligheidsrapport werd opgemaakt; dat dit 

ruimtelijk veiligheidsrapport op 17 oktober 2017 werd goedgekeurd door de dienst 

Veiligheidsrapportering; dat in toepassing van artikel 2.2.10 §7 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening met de resultaten van dit ruimtelijk veiligheidsrapport 

rekening wordt gehouden in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest”; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” te Puurs wordt voorlopig 

vastgesteld. 
 
 

Digitale bijlagen: 

- PRUP “Ooievaarsnest” ; 

- Ruimtelijk veiligheidsrapport; 

- Plan-MER; 

- verslag van de plenaire vergadering van 24 februari 2017; 

- uitgebrachte adviezen n.a.v. de plenaire vergadering. 
 
 

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. 

57 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd; 

1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja en 1 onthouding 
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Nr. 2/2 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 

 

1. Toelichting bij het beleid  

 

Ingevolge het decreet van 13 mei 2016 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking dienen de provincies uit de dienstverlenende vereniging Cipal dv te 

treden. Ten gevolge van de uittreding van de provincies zal Cipal dv genoodzaakt 

zijn statutair enkele wijzigingen door te voeren. Uiterlijk per einde 2018 dient het 

scheidingsproces met de provincies afgehandeld te zijn. 

 

Deze statutaire wijzigingen zullen niet als gevolg hebben dat onze aandacht voor 

onze dienstverlening zelf verslapt. Zoals U wellicht weet werd het 

dienstverleningsaanbod van Cipal dv sinds eind 2016 gebundeld onder de naam 

C-smart. Het C-smart team helpt de vennoten van Cipal dv, vanuit een 

intergemeentelijke identiteit, om slimmer te digitaliseren en grote investeringen in 

ICT beter te doen renderen voor de werking van het lokale bestuur. De klemtoon 

van C-smart ligt op het vorm geven van heldere en in de praktijk uitvoerbare 

e-government voorstellen en bijhorende implementatietrajecten om alzo de digitale 

maturiteit van onze lokale besturen te verhogen. Vandaar ook dat de “base line” 

LOKAAL DIGITAAL gehanteerd wordt. De verdere uitbouw van een kostendelende 

C-smart werking samen met onze vennoten, en waar zinvol samen met andere 

intercommunales en belangenverenigingen van lokale besturen, is prioritair naar de 

toekomst toe. Het huidige dienstenaanbod zoals het samen aankopen van ICT, of 

het verschaffen van beleidsondersteuning inzake informatieveiligheid of 

samenwerking inzake slimme digitalisering en slimme regio’s zal in de toekomst 

dan ook verder uitgebouwd worden. Daarmee keert de intercommunale terug naar 

haar basis om als verlengstuk van haar vennoten te werken in een echt 

dienstenverlenend en kostendelend model.  

 

Sinds oktober 2016 heeft Cipal dv haar historisch opgebouwde IT- en 

HR-activiteiten van eerder technische aard ondergebracht in de joint venture Cipal 

Schaubroeck NV. In 2017 maakte Cipal Schaubroeck nv alvast werk van het 

stroomlijnen van haar software toepassingen en werden waar mogelijk koppelingen 

tussen diverse softwareprogramma’s uitgewerkt ten voordele van de gebruikers. 

Tevens werd een ambitieus investeringsprogramma voor de komende jaren in de 

steigers gezet met als bedoeling om toonaangevend te worden in zowel 

geïntegreerde totaaloplossingen op vlak van ICT en HR voor lokale besturen, alsook 

proactief in te spelen op de digitale revolutie inzake slimme steden en regio’s.  

 

Nu er een veilige haven met veelbelovende groeiperspectieven gevonden werd voor 

de eerder commercieel-technische activiteiten van Cipal, kunnen we ons met volle 

overgave concentreren op het vorm geven van onze intercommunale werking. Het 

resultaat hiervan is merkbaar. Zo maken reeds 45 besturen ondertussen gebruik 

van het kostendelende C-smart aanbod inzake informatieveiligheid. Met de komst 

van de nieuwe Europese regelgeving, alsook de toenemende onveiligheid op de 

informatiesnelweg, en de complexiteit die daarmee gepaard gaat, is 

intergemeentelijke samenwerking op dat vlak meer dan ooit relevant. Die 

intergemeentelijke identiteit moet een hoeksteen worden voor onze dagdagelijkse 

werking.  
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Ook het samen aankopen door lokale besturen van generieke standaardsoftware 

kent meer en meer succes. In het derde kwartaal van 2017 werden 168 unieke 

afnemers geregistreerd. Door de specifieke ICT-kennis en ervaring waarover het 

C-smart team beschikt, gecombineerd met de schaal van samenwerking van 

250 lokale besturen, kunnen we in heel wat aankoopprocessen inzake ICT het 

verschil maken. Een groepsbenadering is onontbeerlijk om, in de snel wijzigende en 

complexe ICT-omgeving van vandaag, echte expertise te verzamelen om 

lastenboeken de nodige diepgang te geven en die correct te kunnen evalueren. 

Daarnaast betekent het samen aankopen een sterke vereenvoudiging van de 

aankoopprocedures, en dus een belangrijke tijds- en efficiëntiewinst bij de aanschaf 

van ICT-diensten en oplossingen, voor de Cipal-vennoten. 

 

Dat lokale besturen nood hebben aan meer ondersteuning op het vlak van slimme 

digitalisering en e-government, blijkt uit het in 2016 gepubliceerde 

I-monitorrapport dat aantoont dat de digitale maturiteit van lokale besturen nog 

sterk verbeterd kan worden. Op basis van deze resultaten werd er een C-smart 

aanbod gedaan om een tiental besturen vooruit te helpen. Deze besturen doen 

vandaag nog steeds beroep op de consulenten van C-smart om hen te begeleiden 

om op meer strategische wijze met IT, informatiebeheer en e-dienstverlening om te 

gaan. Zo helpen we hen vanuit de werkvloer om ICT beter te doen renderen. 

 

Het C-smart team is de vertrouwenspartner bij uitstek voor lokale besturen op vlak 

van digitale transformatie en e-government. De klemtoon van C-smart ligt sterk op 

het vertalen van evoluties (technologisch, wetgevend, procesmatig, 

beleidsmatig, …) naar heldere en in de praktijk uitvoerbare e-government 

voorstellen en bijhorende implementatietrajecten voor lokale besturen. Daarbij 

kunnen onze lokale besturen rekenen op de sterktes van het DNA van Cipal dv, 

zijnde een unieke kruisbestuiving tussen domeinexpertise, kennis inzake 

overheidsprocessen en IT-kennis. C-smart onderscheidt zich van andere spelers 

door de nauwe band met de lokale besturen die tevens aandeelhouder zijn en dus 

vertegenwoordigd in de bestuursorganen van Cipal dv. Ook de “down-to-earth-” en 

kostendelende benadering spreekt vele besturen aan. 

 

De vooravond van de vierde industriële revolutie biedt ons een unieke kans om een 

“slimme regio” te worden. Elke stad, gemeente of organisatie zal weldra met 

slimme technologie geconfronteerd worden. En net daarom is dat thema te 

belangrijk om louter aan ingenieurs of commerciële organisatie over te laten. Om in 

die snel wijzigende en complexe omgeving alle kansen te kunnen benutten maakt 

het zin dat lokale besturen de krachten bundelen en samenwerken binnen Cipal dv 

om alzo mee vorm te geven aan de overheid van de toekomst. 

 

2. Structuur van de Cipal-groep 

 

2.1 Algemeen 

 

De dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal dv”) is een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband in de zin van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking (“IGS-decreet”). De vereniging 

heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en 

communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar 

vennoten. 
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Cipal dv telt heden 250 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s en hun 

verenigingen, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) die van 

haar diensten gebruik maken. 

 

Midden 2015 nam de raad van bestuur een aantal fundamentele beslissingen inzake 

de kerntaken en strategische (her)positionering van de vereniging. De raad van 

bestuur besliste dat Cipal dv zich stapsgewijs minder als technische ICT-provider of 

softwareleverancier zou profileren, maar meer en meer als een begeleider van haar 

vennoten op het vlak van e-government en bijhorende organisatorische 

veranderingsprocessen. De meer technische ICT-activiteiten werden met inbegrip 

van het bijbehorende personeel eind 2015 overgedragen aan dochteronderneming 

Cipal nv. Naar aanleiding van de joint venture met Schaubroeck werden alle 

operationele zaken later overgedragen naar Cipal Schaubroeck NV. 

 

Het C-smart team bij Cipal dv werd verder uitgebouwd met een aantal nieuwe 

medewerkers die onze vennoten ondersteunen en begeleiden op het vlak van 

digitale transformatie en e-government, informatiebeheer en informatieveiligheid 

en zo meer. 

 

Daarnaast treedt Cipal dv ook op als opdrachtencentrale voor lokale besturen voor 

specifieke ICT-producten, waaronder bijvoorbeeld standaardsoftware (Microsoft, 

enz.). 

 

Ondertussen begint de merknaam C-smart met als baseline “Lokaal digitaal” meer 

en meer bekendheid te verwerven en wordt het nieuwe dienstenaanbod bijzonder 

gewaardeerd. 

 

2.2 Participaties Cipal dv (situatie per 31 december 2016) 

 

Cipal dv participeert sinds juni 2011 in het kapitaal van Cipal nv en bezit vandaag 

alle aandelen, uitgezonderd 1. Deze participatie is gebaseerd op artikel 78 van het 

IGS-decreet dat dienstverlenende verenigingen onder bepaalde voorwaarden 

toelaat deel te nemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. De 

participatie bood een oplossing voor de activiteiten die Cipal dv uitvoerde voor niet-

vennoten waaronder de activiteiten voor de Vlaamse overheid.  

 

In een brief van 14 juni 2010 van de voogdijoverheid werd aan Cipal dv 

meegedeeld dat dienstverlening aan niet-vennoten onder bepaalde voorwaarden 

toelaatbaar is indien dit gebeurt door middel van een participatie in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. Mede in het licht daarvan besliste Cipal dv in 2011 

om de activiteiten voor niet-vennoten af te splitsen en over te dragen aan Cipal nv. 

Vervolgens werden eind 2015 ook de meer technische ICT-activiteiten met inbegrip 

van het bijbehorende personeel overgedragen aan dochteronderneming Cipal nv. 

 

Daarnaast heeft Cipal dv ook een participatie van 24,15% in het kapitaal van 

Jobpunt Vlaanderen cvba. Jobpunt Vlaanderen biedt ondersteuning aan het 

personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt zo bij 

tot een moderne en efficiënte overheid. 

 

Cipal nv heeft op haar beurt sinds 7 oktober 2016 een participatie van 50% in het 

kapitaal van Cipal Schaubroeck nv. Cipal nv heeft haar bedrijfstakken 

‘ICT-activiteiten’ en ‘HR-activiteiten’ met inbegrip van het bijbehorende personeel 

ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv.  
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Cipal nv zelf spitst zich voortaan toe op het nemen en beheren van participaties in 

IT-ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van de ‘overheden 

van de toekomst’. Naast de 50% participatie in Cipal Schaubroeck nv, beheert ze 

ook haar participaties in Brocade Library Services nv (63,89% participatie) en in 

Woonpartners nv (22,15% participatie). Daarnaast overweegt Cipal nv in de 

toekomst ook te investeren in een incubatiecentrum waar voornoemde beloftevolle 

IT-bedrijven, op het vlak van Internet of Things en Smart Cities, volop tot 

ontwikkeling kunnen komen. Tot slot zal deze entiteit het overheidsdatacenter in 

Geel verder uitbouwen en vormgeven naar de toekomst toe. 

 

Brocade Library Services nv (commercieel gekend onder de naam “Ciblis”) is een 

gezamenlijke investering van Cipal IT Solutions nv, de Universiteit Antwerpen en de 

Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM nv). Brocade Library Services nv 

ontwikkelt en commercialiseert softwareoplossingen voor bibliotheken op 

internationale schaal. Gezien een groot deel van de omzet van Brocade Library 

Services nv wordt gerealiseerd in Zuid-Afrika, werd ter ondersteuning van de 

klanten aldaar een Zuid-Afrikaanse dochteronderneming opgericht (Brocade Library 

Services South-Africa (Pty) Ltd). 

 

Woonpartners nv is marktleider in Vlaanderen in haar nichemarkt, zijnde het 

leveren van software ter ondersteuning van de kernprocessen van een 

huisvestingsmaatschappij. 

 

Green Valley Belgium nv was voorheen voor 50% eigendom van Cipal IT Solutions 

nv. Deze participatie werd ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv. 

Green Valley Belgium nv blijft een aparte onderneming, met een aparte raad van 

bestuur en een eigen aandeelhouderstructuur waar ook Nuhma nv (het 

samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten) een participatie van 50% in het 

kapitaal heeft. Green Valley Belgium nv ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen 

op het vlak van e-besluitvorming, alsook oplossingen die overheden toelaten om 

meer zaak- en klantgericht te werken (de zogenaamde “midoffice”). 
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3. Financiële cijfers Cipal dv  

 

3.1 Resultaat 2016 

 

Wat de financiële cijfers over het boekjaar 2016 betreft, verwijzen we in het 

bijzonder naar deel 2 en 3 van het jaarverslag 2016 waarin een uitvoerige 

toelichting wordt gegeven bij de boeking van een voorziening ten bedrage van bijna 

7 miljoen EUR aangaande in de toekomst mogelijks door Cipal dv te betalen 

responsabiliseringsbijdragen ter financiering van de pensioenen voor vastbenoemde 

personeelsleden. Het boeken van deze voorziening is de oorzaak van het 

boekhoudkundige bedrijfsverlies van Cipal dv in 2016. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het jaarverslag 2016 op de website 

http://www.csmart.be/av_juni_17 

  

3.2 Begroting 2018 

 

Wat de financiële cijfers voor de begroting 2018 betreft, verwijzen we naar pagina 

9 tot 13 van het begrotingsdocument, waarin kan vastgesteld dat een voorziening 

ten bedrage van 3,075 miljoen EUR wordt gebudgetteerd met betrekking tot de in 

de toekomst mogelijks door Cipal dv te betalen responsabiliseringsbijdragen. 

 

De huidige begroting voorziet voor 2018 ten gevolge daarvan een negatief netto 

resultaat van -3.219 k€ voor Cipal dv, en een negatief geconsolideerd netto 

resultaat van -1.672 k€. Dit negatief resultaat is volledig te wijten aan de aanleg 

van voorzieningen t.b.v. 3.075 k€ voor de pensioenen van statutaire medewerkers. 

Ook de te betalen belastingen van 625 k€ wegen op het resultaat. Het negatief 

netto resultaat van de vereniging in deze begroting is dus niet toe te schrijven aan 

de operationele prestaties van Cipal zelf – al onze dochterondernemingen zijn 

winstgevend - maar is een gevolg van beslissingen die in het verleden genomen 

zijn op hogere overheidsniveaus. 

 

Abstractie makend van deze aangelegde voorzieningen, stellen we vast dat Cipal dv 

geconsolideerd een sterk financieel en operationeel resultaat heeft neergezet in 

2016 en de vooruitzichten voor 2018 bevestigen dit. De omzet van de 

dochterondernemingen stijgt verder en alle bedrijven uit de groep zijn winstgevend. 

Cipal dv is inmiddels schuldenvrij en beschikt over een sterke kaspositie.  

 

Voor meer informatie over Cipal dv verwijzen wij graag naar het 

begrotingsdocument 2018. Dit begrotingsdocument wordt op 15 december 2017 

aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Al de documenten m.b.t. 

de algemene vergadering van 15 december zijn beschikbaar op de website 

http://www.c-smart.be/av_december_17. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
 

http://www.csmart.be/av_juni_17
http://www.c-smart.be/av_december_17
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Nr. 2/3 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 

Algemene vergadering 15 december 2017. 

Agenda. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging CIPAL deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur in het Seminariecomplex 

De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, met volgende agenda : 

 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met 

inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 

2-14. Statutenwijzigingen (ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad van 

26 oktober 2017). 

15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 

16. Statutaire ontslagen en benoemingen. 

17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Peter Bellens, 

gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Frank Sels, raadslid, aan als 

provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

dienstverlenende vereniging CIPAL tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2018. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 15 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
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Mevrouw NAERT.- Ik krijg blijkbaar wel nog het woord. 

Net zoals de andere jaren gaan wij hier principieel tegenstemmen. 
 

Gelach 
 

Het begint hier effectief op een kleuterschool te trekken. Ik dacht altijd al dat het hier 

een circus was. 
 

Wij gaan dus principieel tegenstemmen, zoals in de voorbije jaren, om een signaal te geven 

dat wij vinden dat de manier van werken van de verschillende intercommunales geenszins 

transparant is. Bij de ene intercommunale is het al wat beter dan bij de andere, maar toch 

onvoldoende. 

Zo vinden wij in de meeste beleidsnota’s die wij nu kunnen lezen hebben geen commentaar 

over wat de uitstap van de provincie, voorzien voor eind 2018, als gevolgen zal hebben op 

het beleid, en hoe die uitstap voorbereid wordt per intercommunale. Ook niets over de 

gevolgen voor de financiën ingevolge het feit dat de meeste intercommunales nu onder de 

vennootschapsbelasting vallen. 

Voor de tendens dat privatisering blijft zet de uitstap van de provincies daarvoor de 

deuren wel open. 

De ons beloofde toelichting in de commissies, onder meer over de reserves, is gepland voor 

januari 2018. We kunnen er dus nu nog geen rekening mee houden voor de beoordeling. We 

hebben vragen gesteld, en deze werden ons beloofd tegen de begrotingsbespreking. We 

zijn benieuwd naar de antwoorden. 

Dus op alle punten van de agenda gaan wij tegenstemmen. Wij hebben een paar afwijkende 

stemmingen, maar dan zal ik dat wel bij het punt zelf naar voor brengen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik wil nog kort even iets zeggen over het feit van het 

woord ontnemen aan raadsleden. Ik wil toch zeggen dat daar nu toch wel een reusachtig 

grote maatregel wordt genomen. Ik heb het reglement van orde hier nog niet bij me, maar 

het verstoren van de orde is hier toch niet aan de orde. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche, ik snap u, maar ik heb 3 à 4 keer gevraagd om 

bij het punt te zeggen waarover het gaat. Het gaat hier over provinciale dingen, niet over 

ministers of weet ik veel. Ik heb driemaal gevraagd om tot de orde van het punt te komen. 

Als mijnheer Merckx dat niet doet, heb ik gezegd hem het woord te ontnemen. In artikel 

35 staat heel duidelijk dat de voorzitter het woord ontneemt, en dat het raadslid het 

woord terug kan krijgen “door te verklaren dat het hem spijt de orde te hebben 

verstoord”. Meer vraag ik niet. Als hij dat doet is het in orde. Ik heb het nog nooit 

toegepast, en dat heeft zeker niets te maken met de leerlingen, mevrouw Naert. U weet 

ook hoe ik ineen zit. Maar als dat gebeurt, kan mijnheer Merckx terug deelnemen aan deze 

raad. 
 

De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
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De heer VAN EETVELT.- Dank u, voorzitter, om toch even op dit punt terug te komen. Ik 

heb het artikel gelezen, maar ‘verstoring van orde’ staat niet gedefinieerd. De enige 

inhoudelijke invulling die eraan gegeven wordt is een belediging of aantijging met kwade 

bedoeling. Het toelichten van zijn standpunt, en dat het kadert binnen een nationaal 

partijstandpunt, lijkt niet van dezelfde aard te zijn. Dus ik vraag mij af op welke grond u 

zich baseert om het verstoren van de orde op die manier in te vullen. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Van Eetvelt, u moet het heel goed lezen, en dan ga ik erover 

stoppen. 

Er staat: “Bovendien ontneemt de voorzitter het woord.” Ik heb dat ontnomen. En vanaf 

dat het woord ontnomen is moet hij eerst zijn spijt betuigen. Zo staat het hier. 
 

 

De heer VAN EETVELT.- U heeft het woord ontnomen. U heeft ten eerste niet toegelicht 

dat u het ontnomen heeft omwille van de verstoring van de orde. En dat wil nog altijd niet 

zeggen dat u materieel gelijk heeft door te stellen dat het toelichten van het standpunt, 

op de manier zoals mijnheer Merckx dat heeft gedaan, een verstoring van de orde is. 
 

 

VOORZITTER.- Er is een huishoudelijk reglement, en ik heb dat toegepast. 
 

 

De heer VAN EETVELT.- Dat wordt net betwist, voorzitter. 
 

 

VOORZITTER.- Punt 2/2 was een kennisname. 
 

De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Wij hebben hier allemaal spreekrecht. Ik dank de collega’s die vanuit 

een democratische reflex zijn tussengekomen. Om het afnemen van het woord … 
 

 

VOORZITTER.- U mag het woord hebben als u zich eerst, zoals het reglement het zegt, 

verontschuldigd. 
 

 

De heer MERCKX.- Moet ik eerst een half uur in de hoek gaan staan, of zo. 
 

 

De heer Merckx probeert nog tussen te komen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

De heer MERCKX.- Mag ik nog spreken, voorzitter? 

U hebt de kwalijke gewoonte van mensen te onderbreken als … 
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U zou een voorbeeld moeten nemen aan … 
 

 

VOORZITTER.- Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

De heer MERCKX.- U zou een voorbeeld moeten nemen aan de voorzitster van de 

provincieraad van Oost-Vlaanderen die iedereen volledig laat uitspreken … 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, laat ons nu even rustig blijven 

allemaal. 
 

Voorzitter, collega’s, 
 

Wij hebben hier een aantal zeer belangrijke punten te bespreken. Ik probeer hier een 

constructieve bijdrage te leveren, mijnheer Merckx. Ik probeer hier naar voor te brengen 

dat we hier nog heel veel belangrijke punten te bespreken hebben. Laat ons dat op een 

volwassen manier doen. Ik begrijp de voorzitter als hij 4 keer aan u moet vragen om tot de 

essentie van de zaak te komen. Maar ik denk dat we het ook niet tot de top moet drijven. 

Laat ons nu eens goed nadenken hoe we deze vergadering verderzetten. 

Mijnheer Merckx, misschien kan u gewoon zeggen dat u bij de volgende punten heel 

inhoudelijk zal tussenkomen. U bent begonnen met te zeggen: er zit hier weer publiek, ik ga 

hier wat les geven. Dat werkt bij iedereen zwaar op de zenuwen. Als hier publiek is zullen 

die wel luisteren naar iedereen. Maar laat lesgeven alsjeblieft aan de leerkrachten over. 

Wij hebben hier andere dingen te doen.  

Ik zou willen pleiten, mijnheer de voorzitter, excuseer dat ik dat doe, voor het debat, dat 

iedereen hier gewoon objectief zijn zaak kan naar voor brengen op een goede manier. 

Mijnheer Merckx, zeg alsjeblieft sorry en we doen verder.  
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, ik ga een voorstel doen. Bent u bereid om gewoon 

inhoudelijk terug naar het punt te gaan. 
 

De heer MERCKX.- Ja. 
 

 

VOORZITTER.- OK, dan is dat voor mij in orde. 
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De heer MERCKX.- Ik wilde antwoorden op mijnheer Bellens, inhoudelijk. Sta mij dat even 

toe? 

Ik had welgeteld, u kan het zien, 10 lijnen voorbereid. Had u mij rustig laten uitspreken 

was dit al lang van de baan. Mogen wij nog verschillen van mening over wat de essentie van 

een zaak is? Het is niet aan hem en aan u om te oordelen wat voor ons de essentie is, en 

omgekeerd is het niet aan ons om te oordelen wat uw inhoud en uw essentie is. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, we gaan dit straks bij de koffiepauze verder 

bespreken. 

U kan, omdat u ‘ja’ hebt gezegd, terug deelnemen aan de vergadering. 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 

 

A. Inleiding 

 

In navolging van artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking brengt de benoemde bestuurder tweemaal per jaar een verslag uit 

en verstrekt hij toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of 

opdrachthoudende vereniging. 

 

In de eerste helft van 2017 werd aan de bestuurder een document overhandigd 

waarmee er toelichting kon worden gegeven bij het jaarverslag van IGEAN 

dienstverlening en de blikvangers voor 2016. Huidig document bevat een 

toelichting over de te ontwikkelen activiteiten voor 2018 waarin een aantal 

blikvangers, activiteiten en projecten zijn opgenomen waarop IGEAN zich wil 

focussen en de begroting voor 2018. 

 

B. Algemeen Werkingsgebied en vennoten 

 

Het werkingsgebied van IGEAN dienstverlening is het arrondissement Antwerpen. 

Op 01.01.2016 vertegenwoordigde IGEAN dienstverlening 1.031.936 inwoners. 

 

Vandaag zijn de vennoten van IGEAN dienstverlening: 

 

In het vast kapitaal 

 

Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement 

Antwerpen 

 

Aandeelhouder B - het provinciebestuur 

 

Aandeelhouders C - anderen: de OCMW’s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, 

Brecht, Brasschaat, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, 

Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 

Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en 
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Zwijndrecht. IMSIR, PONTES, AGB Boom Plus, AGB Kontich, AGB Fluctus Schelle en 

IGEAN milieu & veiligheid. 

 

In het variabel kapitaal 

Aandeelhouders D: IGEAN milieu & veiligheid 

 

C. Te ontwikkelen activiteiten 2018 

 

1. Nieuwe organisatiestructuur – implementatie 

 

IGEAN heeft sinds haar ontstaan in 1969 een grote groei gekend. Daar waar 

48 jaar geleden de intergemeentelijke vereniging startte met één medewerker, telt 

de vereniging vandaag bijna 200 medewerkers die werkzaam zijn op 

28 verschillende sites. Vooral de afgelopen jaren is het aantal medewerkers en sites 

danig uitgebreid. Zo is IGEAN van een kleine kruidenierszaak met een beperkt 

aanbod uitgegroeid tot een supermarktketen met vele vestigingen en een 

uitgebreid aanbod. 

 

De groei van de laatste jaren heeft ertoe geleid dat de organisatie aan een kritische 

blik onderworpen werd. 

 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de verlenging 

van IGEAN dienstverlening en IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 

goedgekeurd evenals de statutenwijziging. 

 

Dit was het startsein voor de verdere uitwerking van het veranderingstraject en het 

uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur die afgestemd is op de noden en 

wensen van de aangesloten besturen. IGEAN wil immers klaar zijn om in een 

volgende periode de taken en opdrachten voor haar vennoten op een deskundige 

en efficiënte wijze uit te voeren. Daarnaast wil IGEAN meer dan ooit inzetten op 

samenwerken, transparantie en respect. 

 

Volgende basisprincipes staan voorop in de nieuwe organisatiestructuur: 

 

 de organisatie is voortdurend aanpasbaar aan de groei; 

 

 er kan soepel ingespeeld worden op noden en behoeften van de besturen; 

 de personeelsinzet wordt soepel aangepast aan de wijzigende taken en 

activiteiten; IGEAN werkt kostenefficiënt; 

 er is voldoende transparantie, m.a.w. het is voor iedereen duidelijk wie 

welke activiteiten uitvoert binnen de organisatie en wie waarvoor 

aanspreekbaar en verantwoordelijk is; 

 

 er kan voldoende aandacht besteed worden aan innovatieve projecten; 

 de organisatie is afgestemd op de missie, visie en waarden; 

 

 er wordt aandacht gegeven aan de vooropgestelde organisatiecultuur; er 

wordt rekening gehouden met de inbreng van de medewerkers zelf. 

 

Voor haar medewerkers wil IGEAN een betrouwbare werkgever zijn met een 

dynamische werkcultuur, waar er mogelijkheden bestaan om door te groeien in de 

eigen of nieuwe functie. 
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Zo bouwen we een lange termijnrelatie uit met onze lokale besturen, met de 

inwoners maar ook met onze medewerkers. 

 

In zitting van 26.04.2017 heeft de raad van bestuur de nieuwe organisatiestructuur 

definitief goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap vooruit, want naast de nieuwe 

structuur omvat deze beslissing ook de aanwerving van een aantal nieuwe 

collega’s. 

 

Die nieuwe collega’s kunnen ons helpen om zowel de nieuwe organisatiestructuur 

als de nieuwe organisatiecultuur vorm te geven en een snelle en kwaliteitsvolle 

dienstverlening te garanderen. 

Met de nieuwe organisatiestructuur worden taken en opdrachten die verwant zijn 

aan elkaar en waarin samenwerking een voordeel kan zijn, ondergebracht in één 

team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij IGEAN dienstverlening staat projectwerking voorop, met de projectcoördinator 

als sleutelfiguur. Die coördineert de verschillende projecten en stuurt de betrokken 

medewerkers aan. 
 

Bij IGEAN milieu & veiligheid krijgen de diverse taken van de intergemeentelijke 

milieudienst een plaats bij inzameling: team recyclageparken en team ophaaldienst, 

dat samen met de verwerking invulling geeft aan het beleidsdomein 

materialenkringloop en afvalbeheer. 
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De gemeenschappelijke dienst PBW, de adviesverlening, de handhaving en alles 

wat met wonen en klimaat te maken heeft, wordt ondergebracht in het 

beleidsdomein wonen, werken en milieu. 
 

De ondersteunende diensten moeten zowel intern als extern een vlotte 

dienstverlening mogelijk maken. 
 

Sinds juni 2017 implementeert IGEAN stap voor stap de nieuwe structuur. Mensen 

en teams die samenwerken zijn maximaal fysiek samen gezet; nieuwe 

overlegstructuren zijn in ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat dit proces 

geleidelijk aan zijn weg zal vinden en in geen geval een statisch gegeven zal zijn. 
 

Binnenkort zal IGEAN eveneens een regiowerking opstarten. Verschillende leden 

van het managementteam nemen elk een regio voor hun rekening. Zij zullen de 

contacten onderhouden met de aangesloten besturen van deze regio en hiervoor de 

nodige overlegmomenten voorzien. Dergelijke werking moet het mogelijk maken 

sneller de noden en wensen van de lokale besturen te kennen en de werking van 

IGEAN hierop af te stemmen. 
 

Met een aangepaste missie, visie en organisatiestructuur is IGEAN klaar om in de 

volgende periode haar opdrachten voor haar vennoten op een deskundige en 

efficiënte wijze uit te voeren. 
 

2. IGEAN investeert in innovatie! 
 

Op de algemene vergadering van december 2016 werd de oprichting van het 

innovatiefonds binnen IGEAN goedgekeurd en werd de bijdrage vastgelegd. Het 

innovatiefonds moet IGEAN in staat stellen innovatieve activiteiten, taken en 

projecten voor de deelnemers te onderzoeken, voor te bereiden, uit te werken en 

op te starten. Zo wil IGEAN tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van 

de lokale besturen. 
 

Binnen het beleidsdomein afvalbeheer en materialenkringloop wil IGEAN actief 

zijn in de kop van het peloton. We streven mee naar het sluiten van de 

materialenkringloop (circulaire economie), vooral op het domein van inzamelen, 

sorteren en recycleren. Bij het uitwerken van projecten hebben we oog voor zowel 

een maximale recyclage, als voor de gebruiksvriendelijkheid voor de burger. 
 

We ontwikkelen een plan van aanpak voor een gevarieerd en geïntegreerd aanbod 

inzake afvalinzameling. 
 

Concrete projecten die we daarrond in 2018 opstarten zijn o.a. de implementatie 

van de paarse zak en het testen van alternatieve en aanvullende inzamelwijzen 

zoals ondergrondse containers. 
 

Een andere belangrijke stap in het sluiten van de materialenkringloop is het 

(her)gebruik van afval voor de productie van hernieuwbare hulpbronnen. We 

bouwen onze site in Brecht verder uit tot energiesite, volledig in het teken van 

hernieuwbare energie, waar we naast de productie van biogas ook kunnen 

experimenteren met o.a. biomassastromen, energiebronnen, enz. 
 

De resultaten (materialen, energie, inzichten, …) zetten we in voor de lokale 

besturen en IGEAN zelf, zoals bioCNG voor onze ophaalwagens. 
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Daarnaast willen we de meest logische én betrouwbare partner zijn voor onze 

lokale besturen inzake het creëren van een optimale lokale leefomgeving, meer 

specifiek rond de thema’s milieu, wonen en werken. 
 

IGEAN zal in 2018 de ondersteunende dienstverlening naar gemeentebesturen 

verder ontwikkelen. We onderzoeken en testen daarbij verschillende pistes, zoals 

het organiseren van samenaankopen, het opstarten van een soort opdrachten- en 

dienstencentrale, enz. 
 

Aanvullend op de bestaande acties in het kader van de burgemeestersconvenant, 

gaat IGEAN proactief op zoek naar nieuwe inzichten en bijhorende acties rond 

klimaat, die ook als input kunnen dienen voor de toekomstige plannen rond dit 

thema. Concreet onderzoeken we acties rond een verstandiger energie- 
 

en waterverbruik, waarbij we een koppeling maken tussen het ‘slim’ meten van het 

huidige verbruik en het resultaat van bepaalde technische aanpassingen op onze 

klimaatdoelstellingen. 
 

We geven als IGEAN zelf het goede voorbeeld en testen waar mogelijk nieuwe 

technologieën. 
 

Belangrijk in de innovatiestrategie zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) , 

een reeks wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die werden 

afgesproken tussen de VN-lidstaten. Het gaat om duurzaamheid in de brede zin van 

het woord, met aandacht voor ecologische, sociale, economische en culturele 

aspecten. Ze sluiten perfect aan bij de vele bevoegdheden en beleidsthema’s van 

onze lokale besturen. 
 

3. Projectregie werkt 
 

Sinds begin 2017 wordt voor een project grondgebiedszaken, met aankopen van 

gronden of investeringen in infrastructuurwerken, een lastgevingsovereenkomst 

opgemaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van de 

betrokken gemeente. 
 

De belangrijkste bijlage bij deze overeenkomst is een projectnota, waarin onder 

meer het maatschappelijk doel van de opdracht wordt beschreven, de financiering, 

de te onderscheiden stappen en de samenstelling van het team dat IGEAN voor de 

realisatie van deze opdracht zal inzetten. 

Een projectnota is geen statisch document, maar kan permanent worden 

bijgestuurd naar aanleiding van bijkomende opportuniteiten, drempels of wensen 

van het lokaal bestuur. IGEAN staat er dan ook op om periodiek met het bestuur te 

overleggen. 
 

De nieuwe structuur van IGEAN versterkt de multidisciplinaire aanpak om deze 

opdrachten uit te voeren, door een nauwe samenwerking van de teams 

vastgoedtransacties, projecten en ruimtelijke planning en studies. Vanaf januari 

2018 zal een bijkomende projectcoördinator deze teams versterken en in eerste 

instantie projecten met een bouwkundige inslag mee tot een goed einde brengen. 
 

Steeds meer aangesloten besturen doen beroep op de kennis en ervaring van 

IGEAN om hen te “ontzorgen” bij meer complexe en/of strategische projecten in 

hun gemeente. Elk project is verschillend, waarbij IGEAN telkens een oplossing op 

maat en naar de wensen van het bestuur uitwerkt. 
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Zo zal IGEAN ook in 2018 samen met onder meer volgende gemeenten de 

projectregie voeren: 
 

Aartselaar : Oeyvaersbosch, Barones Ludwina de Borrekenslaan en Adriaan 

Sanderslaan 

Boechout : Berthoutstraat 

Brasschaat : Wipstraat 

Brecht : Lange Pad, Waterhoeve - uitbreiding en Klein Veerle 

Mortsel : Site Sint-Benedictus en Heirbaan 

Niel : Oud Begijnhof, site Franssens, Hoek Antwerpsestraat-Stationsstraat, 

binnengebied E. Dewittstraat 

Ranst : Millegem 

Rumst : Molleveld 

Schelle : Peperstraat, site garage Wahr, vernieuwing van de dorpskern 

“Schelle 2030” 

Stabroek : Schoem 

Zoersel : De Blokskens en Jukschot - uitbreiding 
 

4. Ophaaldienst – uitbreiding 
 

Op 19.10.2016 besliste de raad van bestuur van IGEAN om in 2017 geen nieuwe 

aanbesteding te organiseren voor de inzameling van gft+ zonder diftar en pmd. De 

ophaaldienst van IGEAN zal deze opdrachten zelf uitvoeren vanaf 1.01.2018. 
 

Deze uitbreiding heeft een quasi verdubbeling van de dienst tot gevolg. Het aantal 

ophaalwagens neemt toe van 12 tot 25 stuks. De personeelsinzet verhoogt van 

28 VTE naar circa 55 VTE. Vanzelfsprekend stond 2017 dan ook in het teken van de 

voorbereiding van deze uitbreiding. De overeenkomst voor de ophaling van gft+ 

zonder diftar werd stopgezet vanaf 30.09.2017, zodat IGEAN deze opdracht al kon 

overnemen vanaf 1.10.2017. Deze vervroegde overname was zinvol om volgende 

redenen: 
 

 De bijkomende opdrachten zorgen in de winterperiode voor een rendabelere 

inzet van de ophaalwagens. De “zomerpiek” is dan voorbij. Er wordt minder gft+ 

aangeboden en er zijn geen wekelijkse inzamelrondes meer. 

 Grootste voordeel van de vroegtijdige overname van de opdrachten is dat de 

groei van de ophaaldienst wordt gespreid over enkele maanden. Op die manier 

kan IGEAN de bijkomende opdrachten en werkorganisatie beter stroomlijnen en 

organiseren. 
 

Vanaf 2.01.2018 zal de inzameling van pmd in 27 gemeenten door de ophaaldienst 

worden uitgevoerd. 
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Ophaaldienst 1.01.2017 Ophaaldienst 1.01.2018 

 

Uiteraard wordt er met de ophaaldienst gestreefd naar een optimale dienstverlening 

voor de gemeenten en de inwoners. 
 

De beslissing of en wanneer het huisvuil met en zonder diftar door de ophaaldienst 

van IGEAN zal worden opgehaald, zal genomen worden in het voorjaar van 2018. 

Een tussentijdse evaluatie van de dienst zal hiervoor de basis vormen. Het is in elk 

geval een belangrijke stap om te komen tot een meer uniforme inzameling in de 

regio. Bovendien biedt het op termijn de mogelijkheid om de ophaalkalenders van 

alle gemeenten voor de verschillende fracties op elkaar af te stemmen. Ook dat zal 

het rendement en de kwaliteit van de dienstverlening zeker ten goede komen. 
 

Tot slot zal in 2018 ook het volgende van belang zijn: 
 

 De renovatie van de bestaande loods en de inrichting van de ganse ‘site 

Coppens’ zal, rekening houdend met de toekomstige groei, verder uitgewerkt 

worden. 

 De randvoorwaarden voor de inzet van ophaalwagens die op CNG rijden zullen 

van naderbij bekeken worden. 
 

IGEAN werkt met de eigen ophaaldienst verder aan de optimalisering en 

uniformisering, en dit in combinatie met een professionele en klantgerichte 

dienstverlening aan gemeenten en inwoners. 
 

5. Klimaat en energie Nieuwe klimaatacties in 2018 
 

Nu 2020 en daarmee de doelstelling van 20% minder CO2 dichterbij komt, 

verhoogt IGEAN de inspanningen met betrekking tot klimaat. Niet alleen blijven we 

gemeenten ondersteunen bij het uitwerken van een lokaal klimaatbeleid, we zetten 

ook volop in op acties die zoveel mogelijk een effectieve CO2 reductie tot resultaat 

hebben. 
 

In 2018 werken we verder rond duurzaam bouwen en wonen met als 

overkoepelende doelstelling: een duurzame woning voor iedereen. Dit doen we 
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door ondersteuning te bieden bij renoveren en het organiseren van 

groepsaankopen zoals bv. groendaken. 
 

Model shift, of het verschuiven naar een duurzame vorm van verplaatsen, is 

eveneens een thema waarop we blijvend inzetten. 
 

Daarnaast nemen we in 2018 twee nieuwe sectoren onder de loep: we sporen 

bedrijven aan om aan de slag te gaan met het klimaat en we onderzoeken hoe we 

ook scholen kunnen engageren. Om al deze acties bekend te maken bij het publiek 

zetten we de klimaatkrant in. 
 

Met burgemeestersconvenant kijkt IGEAN ook naar de toekomst. IGEAN verlengt in 

2018 haar coördinatorschap en bereidt de rapporten voor 2020 voor. We kijken ook 

vooruit met de eerste energie-en adaptatieplannen voor 2030. 
 

Een nieuwe energielening met verruimde taakstelling 
 

In 2016 was een wijziging van de energielening vooropgesteld. De implementatie 

van het nieuwe systeem werd echter uitgesteld, mede op vraag van de sector 

(sinds 2015 ‘energiehuizen’ genoemd). De Vlaamse Regering heeft zich inmiddels 

geëngageerd om de taakstelling van de energiehuizen vanaf 2019 uit te breiden, 

zodat er middelen komen voor een meer uitgebreide dienstverlening. Het kader 

hiervoor zal worden geconcretiseerd in 2018. 
 

De Vlaamse Regering keurde de wijziging van het energiebesluit goed in mei 2017. 

IGEAN heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de energielening 

ondertekend die ingegaan is op 1.10.2017. 
 

Wat verandert er? 
 

De groep die in aanmerking komt voor de renteloze lening (prioritaire doelgroep) 

breidt uit. 
 

De maximum-looptijd van de lening is verlengd naar 10 jaar. Voor de 2%-lening 

aan particulieren is de nieuwe termijn maximum 8 jaar. 
 

Het bedrag voor een lening is verhoogd naar 15.000 EUR. 
 

Evaluatie in 2018 
 

Momenteel kan onmogelijk worden ingeschat hoeveel aanvragen voor een renteloze 

lening (prioritaire doelgroep) in het nieuwe systeem kunnen worden goedgekeurd. 

Een voldoende groot aantal aanvragen is echter belangrijk om een kwalitatieve 

dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid 

over de concrete taakstelling van de energiehuizen. 
 

Daarom zal IGEAN met de betrokken gemeenten en OCMW’s het nieuwe systeem 

evalueren in de eerste helft van 2018. 

 

D. Begroting 2018 

Zie bijlage 
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Bijlage I: Leeswijzer bij de begroting 2017-2018 
 

a. structuur 

De begroting werd opgebouwd volgens het nieuwe organigram van IGEAN. 

Zo vinden we voor IGEAN dienstverlening vinden onder het totaaloverzicht de 

2 afdelingen terug: 

1. wonen, werken en milieu, 

2. de ondersteunende diensten. 
 

b. categorieën 

Om alles overzichtelijk te maken, werden de cijfers ondergebracht in 7 categorieën 

die gebaseerd zijn op de boekhoudkundige rekeningen. Zo komen de “60” 

rekeningen overeen met categorie 1, 

de “61” rekeningen met categorie 2 enz. … Uitzondering hierbij zijn de 

uitzendkrachten die niet in “2. diensten en diverse goederen” voorkomen maar in 

“3. personeelskosten” terechtkomen. Een kort overzicht van de categorieën met 

daarbij enkele voorbeelden: 

1. aankopen, waaronder: aankopen van hulpstoffen, aankopen van containers, 

compostvaten e.d., ophaling afval, verwerking afval, aankopen onroerend, 

etc. 

2. diensten en diverse goederen, waaronder: huur gebouwen, huur rollend 

materieel, verbruik gas, elektriciteit e.d., onderhoud, verzekeringen, 

transportkosten, onthaalkosten, etc. 

3. personeelskosten, waaronder: uitzendkrachten, verzekeringen 

arbeidsongevallen, groepsverzekeringen, lonen, RSZ-bijdragen, vakantiegeld. 

4. afschrijvingen en voorzieningen, waaronder: afschrijvingen en wijzigingen 

in de voorzieningen. 

5. andere bedrijfskosten, waaronder: allerlei heffingen (milieu, leegstand 

etc.), registratierechten en boetes. 

6. financiële kosten, waaronder: intresten. 

7. belastingen op het resultaat, waaronder: verschuldigde belastingen en 

roerende voorheffing. 
 

c. cijfers 

In de kolom 2016 vindt u de cijfers uit 2016 terug, ingedeeld volgens het nieuwe 

organigram. Gezien het organigram pas in 2017 geïmplementeerd werd, is een 

perfecte overeenstemming niet mogelijk en moet omzichtig omgesprongen worden 

met het vergelijken van de cijfers van 2016 met 2017. 

In de kolom 2017 vindt u de cijfers 2017 terug, gebaseerd op de effectieve cijfers 

van de eerste jaarhelft. Hierop werden correcties uitgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld 

de personeelskost gebaseerd op de effectief verwachte bezetting gedurende het 

jaar en niet op de eerste jaarhelft. 

Naast kolom 2017 is er een kolom die de procentuele evolutie tussen 2016 en 2017 

weergeeft. 
 

Minder relevante percentages werden weggefilterd. 
 

Kolom 2018 geeft de prognose van de cijfers voor 2018 weer. Hier werd voor 

categorie 3 uitgegaan van de werkelijke personeelsbezetting. Voor de overige 

categorieën werd er gebruik gemaakt van verschillende modellen. De bedoeling is 

deze modellen doorlopend te verfijnen om onze prognoses te verbeteren. Er werd 

ook rekening gehouden met de effecten van de investeringen. 
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Naast kolom 2018 is er een kolom die de procentuele evolutie tussen 2017 en 2018 

weergeeft. 
 

Onderaan tenslotte wordt in kolom 2017 en in kolom 2018 het bedrag van de 

investeringen m.b.t. respectievelijk de tweede helft 2017 en 2018 vermeld. 
 

 50000          

 Totaaloverzicht     IGEAN dienstverlening   

 

totaal budget 

         

          

    budget    budget  

             

     2016  2017    2018  

 1) aankopen € 15.213.611,11 € 4.813.830,32 - 68,4% € 4.910.106,93 2,0% 
 2) diensten en diverse goederen € 1.128.665,03 € 949.041,76 - 15,9% € 980.522,60  
 3) personeelskosten € 1.914.935,57 € 1.807.261,37 - 5,6% € 2.185.065,56 20,9% 
 4) afschrijvingen en voorzieningen € -481.404,77 € 129.028,74   € 152.609,31  
 5) andere bedrijfskosten € 211.672,03 € 23.442,58 - 88,9% € 23.911,43  
 6) financiële kosten € 933.918,70 € 798.160,58 - 14,5% € 814.123,79  
 7) belastingen op het resultaat € 94.959,73 € 94.000,00   € 65.880,00  

    € 19.016.357,40 € 8.614.765,35 - 54,7% € 9.132.219,62 6,0% 

 toelichting          
            

 investeringen € - € -   € 142.500,00  
 
 
 
 

 

 afdeling 1    wonen, werken & milieu   

            

            

       budget   budget  

            

     2016  2017   2018  

 1) aankopen € 15.210.029,90 € 4.813.830,32 - 68,4% € 4.910.106,93 2,0% 
 2) diensten en diverse goederen € 363.645,25 € 284.029,13 - 21,9% € 289.709,71  
 3) personeelskosten € 1.230.343,44 € 1.397.856,38 13,6% € 1.632.548,95 16,8% 
 4) afschrijvingen en voorzieningen € -441.595,78 € 19.322,48  € 19.708,93  
 5) andere bedrijfskosten € 27.370,07 € 23.442,58  € 23.911,43  
 6) financiële kosten € 908.393,45 € 795.487,48 - 12,4% € 811.397,23  
 7) belastingen op het resultaat € - € -  € -  

    € 17.298.186,33 € 7.333.968,37 - 57,6% € 7.687.383,18 4,8% 

 toelichting         
           

 investeringen   € -  € -  

 

afdeling 2 

      

    ondersteunende diensten   

            

            

       budget   budget  

            

     2016  2017   2018  

 1) aankopen € 3.581,21 € -  € -  
 2) diensten en diverse goederen € 765.019,78 € 665.012,63 - 13,1% € 690.812,88  
 3) personeelskosten € 684.592,13 € 409.404,99 - 40,2% € 552.516,62 35,0% 
 4) afschrijvingen en voorzieningen € -39.808,99 € 109.706,26  € 132.900,39  
 5) andere bedrijfskosten € 184.301,96 € -  € -  
 6) financiële kosten € 25.525,25 € 2.673,10  € 2.726,56  
 7) belastingen op het resultaat € 94.959,73 € 94.000,00  € 65.880,00  

    € 1.718.171,07 € 1.280.796,98 - 25,5% € 1.444.836,45 12,8% 

 toelichting         
           

 investeringen   € -  € 142.500,00  
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VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 

Algemene vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IGEAN deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op woensdag 20 december 2017 om 19.00 uur op de zetel van de 

vereniging, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, met volgende agenda: 

 

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor 2018. 

2. Goedkeuren van de begroting 2018. 

3. Benoemen leden raad van bestuur. 

4. Toetreding politiezones en hulpverleningszones. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad mevrouw Tine Muyshondt, 

raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde, aan als 

provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

dienstverlenende vereniging IGEAN tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2018. Mevrouw Tine Muyshondt, raadslid, werd later als effectief provinciaal 

vertegenwoordiger vervangen door de heer Koen De Cock, raadslid. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 20 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEAN; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging IGEAN van 20 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 
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VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- We gaan ons telkens onthouden bij dit en gelijkaardige 

punten. We hebben dat ook al op vorige raden gezegd. De laatste regel stelt altijd dat wij 

de goedkeuring hechten dat de vertegenwoordiger alle agendapunten meteen goedkeurt. 

Daarmee gaan wij niet akkoord. Dus wij onthouden ons bij al deze punten. 
 

 

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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben nee gestemd; 

11 leden hebben zich onthouden. 

 
Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 11 onthoudingen. 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 

 

1. Bestuurlijke organisatie van IGEMO  

 

De bestuurlijke organisatie is afgestemd op en op maat van 2 werkvormen, m.n. 

1) IGEMO als dienstverlenende vereniging en 2) IGEMO als regionaal 

samenwerkingsverband voor streekontwikkeling.  

 

1.1. IGEMO – Dienstverlenende vereniging  

 

De huidige statuten van IGEMO voorzien in 3 formele bestuursorganen: de 

algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité.  

 

In de loop van 2017 heeft de algemene vergadering 1x plaatsgehad, meer bepaald 

op 28 april 2017. De eerstvolgende algemene vergadering vindt plaats op 

15 december 2017. 

 

In de raad van bestuur is elke vennoot of deelnemer vertegenwoordigd. In 2017 

vergaderde de raad van bestuur reeds 8x. Er zijn nog 2 raden van bestuur 

voorzien, m.n. op 24 november en 22 december.  

 

De raad van bestuur heeft een directiecomité aangeduid dat 5 stemgerechtigde 

leden telt.  

In 2017 noteerden we in reeds 11 vergaderingen van het directiecomité. Er zijn nog 

2 vergaderingen gepland, m.n. 9 november en 14 december 2017.  
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Naast deze 3 formele bestuursorganen, telt IGEMO ook nog 2 adviesorganen (Milieu 

en Ruimtelijke Ordening), 3 beheerscomités (Preventie & Bescherming, Wonen 

langs Dijle & Nete en Intergemeentelijke Cel Omgevingshandhaving) en diverse 

overlegplatformen.  

 

Krachtlijnen voor 2018:  

 Met het einde van de lokale legislatuur in zicht, dient zich – conform artikel 70 

van het Decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking 

(DIS) – de opdracht aan om met de huidige bestuurders een evaluatierapport 

voor de legislatuurperiode 2013 – 2018 op te maken. Dit bestuurlijk proces 

schept een context om te reflecteren over de missie, de doelstellingen, de 

ambities en de waarden van de organisatie. Het evaluatierapport zal de 

voedingsbodem vormen voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2020 – 2025, 

dat in de loop van de 2019 – met de vernieuwde raad van bestuur – wordt 

opgemaakt.  

 

 Ingevolge het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 

2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking, moet de provincie 

Antwerpen uiterlijk op 31 december 2018 uit de dienstverlenende vereniging 

IGEMO treden. Conform de statutaire bepalingen zal de uittreding van de 

provincie Antwerpen – houder van 14.557 B-aandelen – voorbereid en beslist 

moeten worden.  

 

 Het ontwerp van Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een aantal bestuurlijke 

wijzigingen (o.a. beperking aantal bestuurders, afschaffing presentiegeld voor 

leden adviescomités…) van het decreet van 6 juli 2001 houdende 

Intergemeentelijke Samenwerking. Zodra het Decreet definitief en van kracht 

is, zullen de statuten en de bestuurlijke organisatie in die zin moeten aangepast 

worden.  

 

 Als verlengd lokaal bestuur pleit IGEMO voor een bestuurlijke organisatie met 

een sterke en directe beleidsmatige sturing. Dit vergt efficiënte 

communicatie- en beslissingslijnen met de aangesloten lokale besturen en 

betrokken, deskundige bestuurders.  

 

 IGEMO levert in functie van de noden en behoeften diensten aan gemeenten. 

Dat vereist een nauwe samenwerking tussen IGEMO en de gemeentebesturen, 

waarbij overleg en betrokkenheid sleutelbegrippen zijn. De bestuursorganen van 

IGEMO moeten een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de vereniging en 

de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken.  

 

 In functie van het partnership tussen IGEMO en de lokale besturen zal IGEMO 

verder investeren in het organiseren van (intergemeentelijke) overlegfora, 

zowel op ambtelijk als beleidsmatig niveau. Deze fora kunnen zowel ad hoc als 

van structurele aard zijn.  

 

 

1.2. IGEMO – Regiowerking en Regionaal Samenwerkingsverband  

 

De streek geldt vandaag als een geografische schaal en realiteit om uitdagingen 

aan te pakken. De band tussen streekontwikkeling en intergemeentelijke 

samenwerking is fundamenteel.  
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Streekontwikkeling kan van onderuit (bottom up), vanuit sterke lokale besturen, 

gerealiseerd worden.  

De deelname, actieve betrokkenheid en het engagement van zowel lokale besturen 

en andere overheidsniveaus (Vlaanderen en provincie) als middenveldorganisaties 

zijn cruciaal voor het welslagen van streekbeleid en –ontwikkelingen.  

 

Vanuit die optiek is het aangewezen te opteren voor een bestuurlijke gelaagdheid, 

die enerzijds toelaat rekening te houden met 1) verantwoordelijkheden – zowel 

ambtelijk als beleidsmatig – bij overheden en 2) de belangensfeer van stakeholders 

en anderzijds een besluitvormingsproces op streekniveau garandeert.  

 

Deze bestuurlijke gelaagdheid bestaat uit een regionale mandaatgroep, regionale 

beleidsgroepen, en een staten-regionaal. Dit bestuurlijk model voor regionale 

samenwerking en streekontwikkeling werd goedgekeurd door de Conferentie van 

Burgemeesters in vergadering van 11 maart 2016.  

 

Als regionaal samenwerkingsverband en vereniging voor streekontwikkeling treedt 

IGEMO op als actor, facilitator en coördinator (motor en brandstof) van streekbeleid 

en –ontwikkeling.  

 

De regionale mandaatgroep vergadert maandelijks, 1ste vrijdag van 13.00 tot 

15.00 uur. In de regionale mandaatgroep zetelen de 13 burgemeesters van het 

arrondissement Mechelen, een gedeputeerde van de provincie Antwerpen, de 

10 regionale parlementairen en de gemandateerden van de werkgevers- en 

werknemersorganisaties. 

 

Regionale beleidsgroepen worden opgericht in functie van concrete regionale 

opdrachten, initiatieven tot visievorming, vraagstellingen, dossiers of projecten. 

Momenteel is een beleidsgroep ‘sociaaleconomisch beleid’ – binnen de context van 

het samenwerkingsverband ‘versterkt streekbeleid’ – actief. De beleidsgroep 

‘mobiliteit’ werd geïntegreerd binnen de werking van de ambtelijke werkgroep van 

de vervoerregio. Recent werd ook een beleidsgroep ‘wijkwerken’ opgestart.  

 

Om te vermijden dat enerzijds streekbeleid verzandt in een sectorale benadering en 

anderzijds het maatschappelijk en politiek draagvlak van de regionale beleidsgroep 

zou worden betwijfeld of ondermijnd, wordt een of twee maal per jaar een 

staten-regionaal georganiseerd.  

 

Krachtlijnen voor 2018:  

 Om de uitdagingen op streekniveau aan te gaan, trekt IGEMO voluit de kaart 

van interbestuurlijke samenwerking en partnerschip met de zgn. levende 

krachten in de streek. In plaats van te kiezen voor telkens een ander en vaak 

nieuw samenwerkingsverband, gelooft IGEMO in een gelaagd bestuurlijk 

model met mandaatgroep, beleidsgroepen en statenregionaal waarbinnen alle 

dossiers, uitdagingen en ambities voor de regio op een integrale en 

geïntegreerde wijze op een daadkrachtige en slagvaardige wijze worden 

aangepakt. Hiertoe is het vertrouwen van en het draagvlak bij zowel de 

lokale en regionale decisionmakers als de middenveldorganisaties en 

stakeholders cruciaal. IGEMO en de lokale besturen zullen hierbij moeten 

opboksen tegen de nog al te vaak overheersende tendens om enerzijds 

sectoraal te denken en te besturen en anderzijds te opteren voor nieuwe 

samenwerkingsverbanden en -structuren.  
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 Met het oog op het terugdringen van de bestuurlijke verrommeling heeft de 

Conferentie van Burgemeesters d.d. 11/03/2016 de ambitie verwoordt om niet 

voor elke uitdaging, elke ambitie elk project of dossier te opteren voor een 

nieuw samenwerkingsverband met aan andere gebiedsafbakening of 

constellatie, doch zoveel mogelijk te werken binnen een geografische 

omschrijving (arrondissement Mechelen / hulpverleningszone Rivierenland) met 

1 bestuurlijk samenwerkingsmodel waarbinnen de huidige en toekomstige 

uitdagingen voor de streek kunnen aangepakt worden. IGEMO fungeert daarbij 

als motor en brandstof voor zowel regionale samenwerking als streekbeleid 

en –ontwikkeling en kan uitgroeien tot een koepelorganisatie met aangepaste 

beheersstructuren voor een efficiënte, kwaliteitsvolle, geïntegreerde 

dienstverlening aan lokale besturen. 

 

 

2. Het personeelsbeleid van IGEMO  

 

IGEMO heeft in hoofdzaak deskundig personeel, dat zich continu verder moet 

ontwikkelen om aan de hoge kwaliteitseisen van de lokale besturen te voldoen. 

Daartoe is het noodzakelijk te streven naar een projectorganisatie die toelaat dat 

de medewerkers op een efficiënte, creatieve en flexibele wijze werken. Ook het 

personeelsbeleid moet daartoe bijdragen. 

 

IGEMO telt op dit ogenblik 34,70 VTE (36 personeelsleden). Voor 2018 wordt de 

effectieve personeelsbehoefte ingeschat op 44 personeelsleden of 43,50 VTE.  

 

Deze toename is het gevolg van 1) de verdere uitbouw van de cel ‘versterkt 

streekbeleid’ (cfr. ESF-subsidiedossier), 2) de uitbreiding van het team ‘wonen’ 

ingevolge de opstart van het gesubsidieerd project ‘Wonen in Klein Brabant, 3) de 

rol van IGEMO als organisator ‘wijkwerken’ en 4) de noodzakelijke versterking in 

functie van de werving van Europese en andere subsidies.  

 

3. De dienstverlening door IGEMO  

 

Met betrekking tot de dienstverlening kunnen we heden 6 grote blokken 

onderscheiden:  

 De basisdienstverlening;  

 De dienstverlening inzake milieu, natuur & duurzame ontwikkeling;  

 De dienstverlening inzake gebiedsontwikkeling. 

 De dienstverlening op het vlak van woon- en huisvestingsbeleid  

 De dienstverlening inzake welzijn en veiligheid op het werk  

 De dienstverlening inzake regiowerking en streekbeleid.  

 

De basisdienstverlening omvat een aantal diensten waarvan iedere 

gemeentelijke vennoot gebruik kan maken in het raam van zijn deelname aan de 

vereniging.  

Die basisdienstverlening heeft betrekking op: de organisatie van overlegplatformen, 

informatieuitwisseling en kennisdeling, belangenbehartiging en vertegenwoordiging.  
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Een overzicht van de belangrijkste realisaties in het kader van de 

basisdienstverlening:  

1. In het kader van de basisdienstverlening organiseert IGEMO diverse fora, 

o.m. met gemeentelijke beleidsverantwoordelijken.  

 

2. IGEMO volgt beleidsontwikkelingen en de regelgeving met de betrekking tot de 

omgevingsvergunning en de handhaving nauwgezet op. Via adviescomités, 

overlegplatformen, atria, denktanks en studiedagen bereidt IGEMO samen met de 

lokale besturen zowel de implementatie van de omgevingsvergunning als het lokaal 

handhavingsbeleid (milieu en stedenbouw) voor. IGEMO ondersteunt de lokale 

besturen bij 1) de implementatie en realisatie van de omgevingsvergunning en 

2) de uitvoering van toezicht en handhaving (intergemeentelijke handhavingscel). 

5 gemeenten participeren aan de intergemeentelijke handhavingscel. 

 

3. Op initiatief van de Conferentie van Burgemeesters werd op 11 maart 2016 het 

Regionaal Samenwerkingsverband ‘Bereikbare regio’ boven de doopvont gehouden. 

Dit samenwerkingsverband stelt momenteel de uitvoering van 4 projecten tot doel: 

1) de opmaak van een regionaal masterplan mobiliteit, 2) de organisatie van een 

marktplaats voor mobiliteit, 3) de realisatie van het project ‘logistieke kaart’ en 

4) de uitvoering van het studieproject ‘regionet’. In de loop van 2017 werd - om te 

vermijden dat dubbel werk zou geleverd worden in het kader van de opmaak van 

een vervoerplan – het planningsproces – na uitvoering van inventarisatie- en 

analysefase – stopgezet. Sedertdien wordt gewerkt aan de realisatie van diverse 

quick wins (vervoer op maat, mobiliteitsdata, duurzame mobiliteit…). IGEMO neemt 

het projectmanagement voor haar rekening.  

 

4. IGEMO heeft een zeer ruime expertise en een breed netwerk uitgebouwd met 

betrekking tot Europese subsidieprogramma’s (Intereg, EFRO, ESF, Horizon 

2020, Creatief Europa …). In 2017 participeerde IGEMO aan diverse congressen en 

partnermeeting met het oog op het detecteren van subsidiemogelijkheden en 

potentiële partners. Diverse subsidiedossiers werden voorbereid en/of ingediend. 

Diverse Europese subsidies werden effectief verworven (See2do, 2impresz, 

Pentahelix, Dear…). 

 

5. In 2015 werd een intergemeentelijke samenwerking rond erfgoed grondig 

onderzocht en voorbereid. Dit heeft geresulteerd in de beslissing tot oprichting van 

een intergemeentelijke erfgoedcel met 4 speerpuntwerkingen: 1) bouwkundig 

erfgoed, 2) cultureel erfgoed, 3) archeologie en 4) erfgoeddepot. In 2016 werd 

IGEMO erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). De Vlaamse 

subsidie voor de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst werd begin 2017 

toegekend. Momenteel wordt de werking van de intergemeentelijke erfgoeddienst 

concreet uitgerold. 

 

Krachtlijnen voor 2018:  

 Met het oog op het realiseren van een dienstverlening op maat en in functie van 

de specifieke noden en behoeften van de gemeenten, is de dialoog tussen 

IGEMO en de gemeentebesturen cruciaal. De bestendiging van zowel de 

beleidsmatige overleg- en adviesorganen als de administratieve overlegfora is 

essentieel voor de dienstverlening van IGEMO.  

 

 Zowel IGEMO als de gemeentebesturen moeten zich als belangrijke 

maatschappelijke actor in het streekbeleid positioneren. IGEMO wenst zowel de 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 64 

gemeenten als de streekstructuren op deskundige wijze te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van het lokaal en regionaal beleid.  

 

 Als intercommunale voor streekontwikkeling en dienstverlenende vereniging kan 

IGEMO fungeren als een koepelvereniging voor diverse initiatieven op het vlak 

van interlokale en regionale samenwerking. Hiertoe werd een aangepaste en 

doelmatig afgestemde beheer- en overlegstructuren opgezet. Hiermede komt 

IGEMO ook tegemoet aan de ambities van de Vlaamse regering inzake 

beperking van intermediaire structuren en samenwerking op basis van een 

geografische gebiedsomschrijving.  

 

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

netwerking en vertegenwoordiging in diverse fora de lokale en regionale 

belangen verdedigt. Zowel via VLINTER als middels de participatie in 

verschillende overlegfora wil IGEMO de vinger aan de pols houden inzake 

nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen en initiatieven die belangrijk zijn voor de 

gemeenten. 

 IGEMO onderneemt verdere stappen (netwerking, detectie van subsidiabele 

projecten, zoektocht naar partners, uitwerken van subsidiedossiers …) om de 

lokale besturen maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar Europese 

subsidies. In vele Europese subsidieprogramma’s worden regionale 

samenwerking en gezamenlijke projecten als dwingende voorwaarde om in 

aanmerking te komen of kans te maken op subsidies naar voor geschoven.  

 IGEMO beschikt over een zeer ruime expertise omtrent een veelheid aan 

beleidsdomeinen (milieu, natuur, duurzame ontwikkeling, ruimtelijke ordening, 

mobiliteit …). Via netwerking met overheden en organisaties is IGEMO vaak op 

de hoogte van nieuwe wetgevende en beleidsmatige ontwikkelingen, die 

relevant zijn voor gemeenten. IGEMO wenst die kennis, expertise en 

informatie te delen met de gemeenten door middel van overlegfora, 

nieuwsbrieven, mailings …  

 

 

De dienstverlening inzake milieu, energie & duurzame ontwikkeling omvat 

een resem leefmilieuprojecten die in opdracht van de gemeentelijke vennoten 

worden uitgevoerd.  

 

IGEMO beschikt over een ruime expertise inzake leefmilieu, natuur en klimaat. 

Deze deskundigheid situeert zich op zowel het technisch/wetenschappelijk als het 

administratief/juridisch vlak. Op contractuele basis verzilvert IGEMO deze expertise 

in projecten en opdrachten die zowel ten aanzien van de gemeenten als andere 

doelgroepen (doch steeds in opdracht van de gemeenten) worden gerealiseerd. 

Sensibilisatie en communicatie vormen een belangrijke pijler in het dienstenaanbod 

van IGEMO.  

 

IGEMO beschikt over een zeer uitgebreid dienstenaanbod, waarin de gemeenten 

hun gading vinden voor initiatieven, acties, projecten, campagnes … op het vlak 

van milieu, klimaat, energie, mobiliteit, natuur, landschapsontwikkeling …  

 

De voorbije jaren werd dit dienstenaanbod uitgebreid met een ruime 

dienstverlening inzake MOBILITEIT (o.a. milieuvriendelijke voertuigen, verbreden 

en verdiepen van mobiliteitsplannen, opmaak van masterplan mobiliteit, opmaak 

van bedrijfsvervoersplannen, adequate routes logistiek verkeer, 

parkeeronderzoeken, verkeersenquêtes, samenaankoop elektrische fietsen, …), 
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KLIMAAT (o.a. energiehuis [Vlaamse energielening], ondersteuning convenant of 

mayors, thermografische dak- en gevelopnames, sociale dakisolatie, energiescans, 

klimaatscholen, opmaak van lokale klimaatactieplannen, Esco-service, gezamenlijke 

aankopen gas, elektriciteit, zonnepanelen, muurisolatie …), WATER (o.a. plaatsing 

en onderhoud van IBA’s, afkoppelingsadviseur hemelwater, opmaak 

waterlopenplannen …), OPEN RUIMTE (o.a. burende boeren, park- en 

bosbeheersplannen, bermbeheersplannen …) en NOORD-ZUID (o.a. fairtrade, 

theaterstuk, scholencampagne,…) en ANDERE (stookolietanks, rookmelders …),… 

 

IGEMO volgt ook de beleidsontwikkelingen nauwgezet op. Inspelend op een 

effectieve behoefte van diverse gemeenten heeft IGEMO ook een aanbod inzake 

OMGEVINGSVERGUNNING en HANDHAVING opgemaakt. 5 gemeenten 

participeren aan de intergemeentelijke handhavingscel.  

 

Krachtlijnen voor 2018:  

 Lokale besturen opteren steeds meer voor het objectief, de ambitie van een 

klimaatneutrale organisatie. Het energiezuinig (ver)bouwen, het voeren van 

een rationeel energiebeheer, het treffen van energiebesparende maatregelen, 

het aanwenden van hernieuwbare energie, het milieuvriendelijk beheer van 

openbaar domein en open ruimten … zijn noodzakelijke opties in functie van 

deze ambitie. IGEMO beschikt over een ruime dienstverlening en expertise 

op het vlak van energie. De deskundigheid en de ervaring is bij IGEMO 

aanwezig om een coördinerende en uitvoerende rol te vervullen in het 

bewerkstelligen van een klimaatneutrale organisatie. 

 

 De Vlaamse regering heeft de doelgroep voor de Vlaamse energielening 

drastisch beperkt. De roep van de energiehuizen – en in het bijzonder IGEMO 

– om te voorzien in een vangnet (behoud van de 2% lening) voor enerzijds 

diegene die geen goedkope energielening (< 2%) kunnen bekomen bij een 

financiële instelling en anderzijds de (nabije) toekomst waarin financiële 

instellingen (onder druk van een stijgende marktrente) hun lage rente op 

energieleningen niet kunnen handhaven, werd niet ten volle aanhoort. Als 

tegemoetkoming en om de levensvatbaarheid van de energiehuizen te 

garanderen heeft de Vlaamse regering een verruimde taakstelling voor de 

energiehuizen vooropgesteld. De energiehuizen zouden o.m. financiële middelen 

ontvangen om op lokaal niveau een eerstelijnsfunctie (energieloket) uit te 

bouwen. In 2018 zou hieromtrent duidelijkheid moeten verschaft worden. Het 

energiehuis IGEMO zal hierop adequaat en onmiddellijk anticiperen. 

 

 IGEMO werd in 2013 door de Europese commissie erkend als territoriaal 

coördinator voor de Convenant of Mayors. 7 gemeenten ondertekenden in 

2015 de Convenant en een samenwerkingsakkoord met IGEMO. IGEMO wil de 

komende jaren deze lokale besturen ondersteunen bij de realisatie van acties en 

initiatieven met het oog op een reductie van de broeikasgassen met minstens 

20% tegen 2020. 

 

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

ambitie om de subsidiemogelijkheden ten behoeve van lokale en regionale 

projecten maximaal te benutten. Een regionale schaal biedt meer kans op 

succes. Intergemeentelijke samenwerking wordt trouwens steeds meer als een 

dwingende voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies 

vooropgesteld. Bovendien beschikt IGEMO over de ervaring en de 

deskundigheid om subsidiabele projecten te definiëren, subsidiedossiers op te 
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maken, projectpartners te engageren,… IGEMO zal ook in 2018 

subsidiedossiers indienen voor diverse programma’s (EFRO, ESF, Intereg, 

Horizon, Life, Erasmus, PDPO …)  

 

 Met de introductie van de omgevingsvergunning wordt het gehele 

vergunningenbeleid hertekend. Lokale besturen moeten zowel de 

organisatiestructuur, de procesflow als de omkadering (digitalisering, 

e-governement …) afstemmen op dit nieuwe instrument. Zowel inzake expertise 

als capaciteit zullen de gemeentebesturen de lat hoger moeten leggen. IGEMO 

heeft een dienstenaanbod op maat om gemeenten hierin maximaal te 

ondersteunen.  

 

 De introductie van de omgevingsvergunning zorgt voor een ommekeer in het 

handhavingsbeleid. Lokale besturen zullen ook inzake ruimtelijke ordening en 

stedenbouw toezicht en handhaving moeten organiseren. Inzake 

milieuvergunningen breiden de verantwoordelijkheden en taken van de 

gemeentebesturen uit door de herclassificatie van klasse 1- naar 

klasse 2-inrichtingen, door de introductie van de permanente milieuvergunning, 

door toewijzing van de verantwoordelijkheid tot uitvoering van reactieve 

controles voor klasse 1-inrichtingen aan lokale toezichthouders. De 

deskundigheideisen ten aanzien van de handhavingsambtena(a)r(en) zullen 

hoger liggen. Om deze toezicht- en handhavingsrol op een behoorlijke wijze te 

kunnen vervullen, zal extra capaciteit nodig zijn. Met haar intergemeentelijke 

toezicht- en handhavingscel heeft IGEMO op een haalbare wijze 

deskundigheid gecreëerd (meerdere personen met elk hun expertisedomein) en 

biedt IGEMO een antwoord op het capaciteitsprobleem.  

 

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

debat gevoerd omtrent mobiliteit. De roep naar een regionaal masterplan 

mobiliteit en de verzuchting tot gestructureerde, actiegerichte samenwerking 

werd door IGEMO vertaald in het Samenwerkingsverband ‘bereikbare 

regio’. Dit samenwerkingsverband legt zich momenteel toe op 4 concrete 

projecten: 1) het opmaken en uitvoeren van een regionaal masterplan, 2) de 

creatie van een marktplaats voor mobiliteit, 3) de uitvoering van het (door 

Vlaanderen gesubsidieerd) project ‘logistieke kaart’ en 4) de realisatie van het 

onderzoeksproject regionet (relatie tussen mobiliteit en toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen). Het samen laten sporen van enerzijds het 

samenwerkingsverband en haar projecten en anderzijds het concept 

‘vervoerregio’ vormt een wezenlijke uitdaging voor de nabije toekomst.  

 

 IGEMO verruimt voortdurend haar expertise omtrent de verschillende domeinen 

van het lokaal milieubeleid. Op dit ogenblik kan IGEMO een kwaliteitsvolle 

dienstverlening bieden op het vlak van alle voor lokale besturen relevante 

milieuthema’s (hinderlijke inrichtingen, afval, energie, water, oppervlaktewater, 

natuur, bos, landschappen, interne milieuzorg …). Bestendiging en uitbreiding 

van die expertise zijn continue aandachtspunten.  

 

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

de realisatie van schaalvoordelen door een gezamenlijke aanpak. Het aanbieden 

van kwaliteitsvolle diensten aan gunstige prijsvoorwaarden is in grote mate 

afhankelijk van de mogelijkheid om gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen en 

projecten / opdrachten uit te voeren. Bij het leveren van maatwerk ligt de 

meerwaarde van IGEMO veeleer op het vlak van deskundigheid en kwaliteit. Een 
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goede en duidelijke communicatie omtrent het gezamenlijk en specifiek 

aanbod van IGEMO is een continu aandachtspunt.  
 

 

De dienstverlening inzake gebiedsontwikkeling legt zich toe op: 
 

o Projectontwikkeling. Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en 

woonprojecten wil IGEMO zijn steen bijdragen tot betaalbare ruimte om te 

ondernemen en betaalbaar wonen in een aangename omgeving. IGEMO 

levert een grote maatschappelijke meerwaarde door 

duurzaamheidsprincipes maximaal te integreren in haar 

ontwikkelingsprojecten.  
 

o Ruimtelijke ordening en stedenbouw. IGEMO heeft een duidelijke visie 

op de ontwikkeling van de streek. IGEMO maakt streefbeeldstudies, 

masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, haalbaarheidsstudies, e.d.  
 

o Proces- en projectmanagement. Lokale besturen kunnen voor de 

realisatie van publieke bouw- en/of infrastructuurwerken een beroep doen 

op IGEMO, zowel in het kader van proces- als projectmanagement.  
 

o Lokale economie. IGEMO legt zich toe op het stimuleren van goed 

ondernemerschap. Zowel in haar rol van beheerder van bedrijventerreinen 

als in haar taakstelling op het vlak van parkmanagement, ondersteunt 

IGEMO de regionale en lokale economische ontwikkelingen en het 

ondernemersbeleid.  
 

o Open ruimtebeleid. In haar streven naar een regio waar het goed is om te 

leven, stelt IGEMO als beleidsvoorbereider, planner en uitvoerder haar 

kennis en expertise met betrekking tot open ruimte (natuur, landschap, 

erfgoed …) ter beschikking van de lokale besturen.  
 

o Erfgoedbeheer en –beleid. In 2016 werd IGEMO erkend als 

intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). De gesubsidieerde 

werking van deze IOED moet een opstap zijn naar een intergemeentelijke 

erfgoedcel met 4 speerpuntwerkingen: 1) bouwkundig erfgoed, 2) cultureel 

erfgoed, 3) archeologie en 4) erfgoeddepot.  
 

Krachtlijnen voor 2018:  

 IGEMO wenst haar rol als publieke projectontwikkelaar verder uit te bouwen. De 

meerwaarde die IGEMO dienaangaande biedt aan de gemeenten, schuilt in de 

‘duurzame ontwikkeling’. Dat betekent dat zowel op terrein- als 

perceelsniveau duurzame maatregelen op het vlak van water, energie, mobiliteit 

… geïntegreerd worden in het project. Bovendien verzekert IGEMO als publieke 

ontwikkelaar een ruime inspraak van het gemeentebestuur en andere 

betrokkenen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten. 
 

 IGEMO doet prospectie en voert met diverse gemeenten besprekingen omtrent 

nieuwe potentiële ontwikkelingsprojecten en/of coördinatieopdrachten. IGEMO 

heeft de ambitie om ook in 2018 nieuwe projecten te concretiseren in 

overeenkomsten met de betrokken gemeenten.  
 

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

Als publieke ontwikkelaar biedt IGEMO enorme meerwaarden. De 
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herontwikkeling van verouderde, onbenutte terreinen en de realisatie van 

nieuwe bedrijventerreinen vormen een belangrijke uitdaging voor IGEMO.  
 

 Met steun van het Vlaamse Gewest is IGEMO in 2013 gestart met een 

pilootproject op om een regionale ruimtebalans op te maken van onbenutte, 

te herbestemmen bedrijfspercelen. Deze oppervlakte staaft de planning en 

realisatie van een nieuw bedrijventerrein in de regio. Middels een 

(intergemeentelijk) ruimtelijk planningsproces wordt 1) de herbestemming 

gerealiseerd en 2) een nieuw intergemeentelijk bedrijventerrein mogelijk 

gemaakt.  
 

 IGEMO ontwikkelt verder haar expertise omtrent proces- en 

projectmanagement om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van 

complexe ruimtelijke ontwikkelingen. IGEMO biedt zich ook aan als 

projectmanager voor publieke bouwprojecten.  
 

 Er is een substantiële vraag vanwege gemeenten naar een kwaliteitsvolle 

dienstverlening inzake de opmaak van ruimtelijke, stedenbouwkundige en 

technische plannen. De ruimtelijke planningsdienst van IGEMO heeft de 

voorbije jaren reeds een uitgebreide en mooie portfolio opgebouwd. IGEMO kan 

zich inzake ruimtelijke planning aanbieden en profileren als een betrouwbare, 

deskundige partner voor de gemeenten. De komende jaren wil IGEMO 

investeren in innovatie op het vlak van ruimtelijke planning waarbij de 

ruimtelijke uitdagingen voor zowel de lokale besturen als de regio op een 

toekomst- en oplossingsgerichte wijze met het gepaste instrumentarium worden 

aangepakt.  
 

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

van openruimte- en dorpskernvernieuwingsprojecten. Zowel op 

planningsniveau (landschapsplanning, beeldkwaliteitstudie, masterplanning …) 

als op het vlak van realisaties (landschapsinrichting, erfgoedrenovatie, 

toeristische en recreatieve infrastructuren …) heeft IGEMO de ambitie om haar 

rol verder te verdiepen.  
 

 Behoud en kwaliteitsverbetering van openruimte en landschappen zijn in 

deze regio met vele ruimteclaims de uitdagingen voor de toekomst! IGEMO 

heeft de ambitie en de expertise om hierin het voortouw te nemen op basis van 

een 3-sporenbeleid: 1) het ontwikkelen van een landschapsvisie op 

streekniveau, 2) de opbouw van een landschapsnetwerk en 3) de realisatie van 

concrete, terreingerichte acties en projecten.  
 
 

De dienstverlening inzake lokaal woonbeleid legt zich toe op de ondersteuning 

van de lokale besturen en woonactoren op het vlak van woon- en 

huisvestingsbeleid. De lokale besturen zijn de regisseur van het woon- en 

huisvestingsbeleid. IGEMO ondersteunt en treedt op als uitvoerder van dit lokaal 

beleid. De dienstverlening van IGEMO strekt zich uit van visievorming en planning 

tot adviesverlening, controle en informatieverstrekking. 
 
 

Krachtlijnen voor 2018:  

 IGEMO wil haar ambities en kwaliteitsniveau in het kader van het project 

‘Wonen langs Dijle & Nete’ absoluut handhaven en ook waarmaken in het 

project ‘Wonen in Klein-Brabant’.  
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 IGEMO startte in 2017 - aanvullend op de huidige dienstverlening inzake 

woonkwaliteit – met een nieuw (gesubsidieerd- project ‘Geschikt 

ver(der)huren’ waarbij de eigenaars van een woning die niet bewoonbaar is 

(ongeschikt, onbewoonbaar of leegstaand) een intense trajectbegeleiding wordt 

aangeboden (opmaak van renovatieplan, aanvraag van premies, zoeken naar 

aannemer(s), opvolging van aannemingswerken,…) opdat de woning op de 

huurmarkt zonder huurprijseffect kan worden aangeboden.  
 

 In 2018 start IGEMO met een nieuw PDPO-project: ‘mijn bedrijf, jouw thuis’, 

met als objectief de woonomstandigheden en -kwaliteit van 

seizoensarbeiders in de land- en tuinbouwsector te verbeteren, in overleg 

met de betrokkenen: de land- en tuinbouwers en de seizoensarbeiders. Dit 

project wordt voor 60% gesubsidieerd met Europese middelen (PDPO-fonds).  
 

 De expertise die IGEMO heeft opgebouwd inzake het inventariseren en beheren 

van het leegstandsregister, kan ook aangewend worden voor de opmaak en 

het beheer van andere registers (tweede verblijven, onbebouwde percelen, 

bedrijfspanden,…) die voor lokale besturen relevant en/of financieel interessant 

zijn. IGEMO zal hieromtrent in 2018 een aanbod formuleren. 
 
 

De dienst ‘Preventie & Bescherming’ verstrekt aan de 29 aangesloten besturen 

(gemeentebesturen, OCMW-besturen, autonome gemeentebedrijven, politiezones 

en intercommunales) dienstverlening inzake het welzijn op het werk en de 

veiligheidscoördinatie.  
 

Krachtlijnen voor 2018:  

 De professionalisering van de dienstverlening en de optimaliseren van de 

werking van de GIDPBW worden in 2018 onverminderd voortgezet.  
 
 

De cel ‘streekbeleid’ legt zich toe op het realiseren van enerzijds de regionale 

samenwerking en anderzijds de ontwikkeling van de regio of streek, met 

aandacht voor het bestuurlijk organisatiemodel (zie hoger) en met het oog op de 

realisatie van regionale, door lokale besturen gedeelde taakstellingen, uitdagingen 

en ambities.  
 

Krachtlijnen voor 2018:  

 Het bewaken van de uitgangspunten en principebeslissingen inzake regionale 

samenwerking en bestuurlijke organisatie op maat van de regio 

(cfr. Conferentie van Burgemeesters d.d. 11 maart 2016) vergt waakzaamheid 

en overtuigingskracht. Zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen 

grijpen al te vaak terug naar de oude recepten (oprichting nieuwe 

samenwerkingsverbanden, wisselende partnerschappen, sectorale 

benadering…).  
 

 Het Samenwerkingsverband ‘versterkt streekbeleid Rivierenland’ (opvolger 

RESOC) werkt actiegericht rond 6 speerpunten: 1) het faciliteren van 

ondernemerschap, 2) kernversterking en detailhandel, 3) regio van talenten, 

4) zorgen voor morgen, 5) een lerend netwerk en 6) Rivierenland als sterk 

merk. De opmaak van een nieuw streekpact wordt in 2019 gepland. Prioriteit 

wordt gehecht aan concrete initiatieven, acties en projecten op het terrein  
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 Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (en de ontwerpteksten van de 

beleidskaders) creëert een regionale taakstelling op het vlak van ruimtelijke 

programmering en ontwikkeling. Het debat en de besluitvorming over de 

regionale programmavraagstukken op het vlak van wonen, bedrijfshuisvesting, 

open ruimte, infrastructuur… past perfect binnen het bestuurlijk concept van 

regionale samenwerking en streekontwikkeling.  
 

 Het samen sporen van het samenwerkingsverband Bereikbare Regio en het 

pilootproject ‘vervoerregio Mechelen’ vormt een aandachtspunt en uitdaging. 

Daar waar de vervoerregio in hoofdzaak een beleids- en planmatige taakstelling 

heeft, kan het samenwerkingsverband Bereikbare Regio zich toeleggen op 

concrete projecten en initiatieven, ook in functie van de doelstellingen, ambities 

en acties van de vervoerregio.  
 

 De hervorming van de lokale PWA-werking naar het (sub)regionaal 

wijkwerken, wordt om operationele en budgettaire redenen best op een 

regionaal schaalniveau aangepakt. 13 lokale besturen in het arrondissement 

Mechelen hebben IGEMO aangesteld als organisator van het wijkwerken. De 

regionale samenwerking ‘wijkwerken in regio Rivierenland’ wordt 

uitgewerkt en vanaf 1 januari 2018 uitgerold.  
 

 De hervorming van de eerstelijnszorg staat in de startblokken. De partners 

- waaronder de lokale besturen – zijn aan zet om 1ste lijnszones (75.000 – 

120.000 inwoners) af te bakenen. Meerdere 1ste lijnszones vormen samen een 

regionale zorgzone (schaal van ± 400.000 inwoners). Het is aangewezen dat de 

lokale besturen hierin een regierol opnemen. De bestuurlijke fora 

- mandaatgroep en beleidsgroep – zijn geschikt om deze regierol op een 

gebundelde, daad- en slagkrachtige wijze waar te maken. 
 

 

Conclusie 

 

IGEMO is een complex bedrijf dat omtrent meerdere, doch samenhangende 

beleidsdomeinen een duurzame ontwikkeling van de streek nastreeft. IGEMO poogt 

daarbij in alle omstandigheden voor de deelnemende gemeenten een 

maatschappelijke meerwaarde te realiseren.  
 

IGEMO heeft zich de voorbije jaren geprofileerd als een dynamisch bedrijf dat in 

functie van de reële noden en behoeften van de deelnemende gemeenten een ruim 

dienstenaanbod heeft ontwikkeld. Gedragen door de bestuursvaardigheid, het 

vertrouwen en de inzet van de bestuursleden en het enthousiasme, de 

competenties en de deskundigheid van de medewerkers tracht IGEMO haar 

ambities waar te maken: als geprefereerde vertrouwenspartner van de 

gemeentelijke deelnemers een betekenisvolle rol vervullen in de ontwikkeling van 

de streek en een zichtbare wijziging van gedrag en mentaliteit te realiseren ten 

aanzien van duurzaamheid. 
 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/7 en 2/8 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Ontwerp van statutenwijziging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met schrijven van 11 september ll. stelt de dienstverlenende vereniging IGEMO de 

provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die aan de 

algemene vergadering van 15 december 2017 zullen worden voorgelegd. 

 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op : 

 

Artikel 4.3. : Doel 

  Statutaire verankering van IGEMO als zelfstandige groepering. 

  Met ingang van 1 juli 2016 werd artikel 44 §2, 1bis van het 

BTW wetboek vervangen door artikel 44 §2bis waardoor de 

vrijstelling voor kostendelende verenigingen (nu: zelfstandige 

groeperingen) werd gewijzigd en de toepassingsvoorwaarden 

werden versoepeld. Bij Circulaire nr. 31/2016 (nr. ET 127.540) van 

12 december 2016 werd door de BTW-administratie de 

noodzakelijke toelichting gegeven bij de gewijzigde 

BTW-reglementering voor zelfstandige groeperingen.  

  In toepassing van het (nieuwe) artikel 44 §2bis van het 

BTW-wetboek kan IGEMO optreden als zelfstandige groepering ten 

aanzien van de deelnemende gemeenten en kan de 

dienstverlening van IGEMO aan de deelnemende gemeenten, mits 

voldaan is aan bepaalde voorwaarden, in principe integraal van 

BTW worden vrijgesteld. 

 

Artikel 13 : Statutaire bijdrage 

  Indien de statutaire bijdrage – al dan niet gedeeltelijk – wordt 

aangewend als betaling van een individualiseerbare dienst ten 

aanzien van de deelnemers, zou deze bijdrage kunnen worden 

geïnterpreteerd als een vergoeding voor handelingen die binnen de 

toepassingssfeer van de BTW vallen. Voor zover de handelingen – 

gesteld binnen het kader van de statutaire bijdrage – louter 

gebeuren voor het algemeen en collectief belang van de 

deelnemers, kan gesteld worden dat het handelingen betreft die 

buiten de toepassingssfeer van de BTW vallen.  

  De statutaire bijdragen zijn louter bedoeld en worden uitsluitend 

gebruikt om de algemene werkingskosten te dekken waaronder 

wordt begrepen: het voorbereiden van vergaderingen van 

bestuursorganen en bestuurlijke overlegfora, de opmaak van 

andere dan projectmatige bestuurlijke nota’s, het opmaken van 

agenda’s, notulen, verslagen, …, de presentiegelden en 

vergoedingen voor bestuurders en mandaathouders, het 

vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van 

deelnemers bij andere overheden en organisaties, … 
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  Kortom de statutaire bijdrage wordt noch als voorschot noch als 

vergoeding aangewend voor het leveren van diensten zoals 

omschreven in artikel 4.3. van de statuten.  

  Om de finaliteit van de statutaire bijdrage expliciet te duiden, 

wordt de 1ste alinea van artikel 13 van de statuten gewijzigd. 

 

Bijlage 1 : Lijst met exclusieve diensten. 

  Voorgesteld wordt bijlage 1 integraal te schrappen. 

  Door de wijziging van artikel 4.3. wordt de statutaire figuur 

‘exclusieve dienstverlening’ geschrapt. Een lijst met exclusieve 

diensten moet bijgevolg – doch mits effectieve wijziging van artikel 

4.3. door de buitengewone algemene vergadering – niet 

gehandhaafd worden.  

 

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en plichten van de provincie 

Antwerpen. 
 

****** 
 

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geplande statutenwijzigingen van 

de dienstverlenende vereniging IGEMO. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 15 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

dienstverlenende vereniging IGEMO dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 15 december 2017. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 2/8 van de agenda 

 

Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Algemene vergadering 15 december 2017. 

Agenda. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IGEMO deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op vrijdag 15 december 2017 om 18.30 uur in de kantoren van 

IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, 2812 Mechelen (vergaderzaal Themis), met 

volgende agenda: 

 

1. Aanduiding stemopnemers. 

2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging 

voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2018. 

3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 

2018. 

4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en 

basisdienstverlening 2018. 

5. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO). 

6. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 

van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren. 

7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 

8. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 

15 december 2017. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Rony Cuyt, raadslid, met 

als plaatsvervanger mevrouw Lili Stevens, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

vereniging IGEMO tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 15 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging IGEMO van 15 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Ik had gezegd dat ik bij bepaalde punten een ander stemgedrag ging 

toelichten. Dat is zo bij IGEMO.  

Bij IGEMO gaan we de punten 2/7 en 2/8 goedkeuren. Waarom? Het is een 

statuutswijziging om verder de vrijstelling van de BTW te kunnen genieten. Dat is in 

akkoord met een ruling met de fiscale administratie. Wij hadden vragen, en IGEMO heeft 

op die vragen geantwoord. Ze zegt dat ze publiekrechtelijk blijft en dat er geen sprake is 

om privéfirma’s aan te trekken. Op basis daarvan gaan wij goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 2/7 en 2/8 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/7 en 2/8 worden goedgekeurd met 54 stemmen ja, bij 

9 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 

 

VOORSTEL VOLLEDIGE SPLITSING VLAAMSE 

FINANCIERINGSVERENIGINGEN 

KRACHTLIJNEN 

 

Deze nota geeft de krachtlijnen weer van een voorstel tot volledige splitsing van de 

Vlaamse financieringsverenigingen, in casu Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en 

Ika. Aangezien het louter de hoofdlijnen betreft, dient alle gebruikte terminologie in 

deze nota dan ook vanuit een taalkundig oogpunt te worden aanzien, niet als 

juridische of economische terminologie stricto sensu. 

 

Inhoudelijk sluit het voorstel aan bij de visienota van de Vlaamse regering over de 

distributienetbeheerders, hun werkmaatschappijen en de financieringsverenigingen. 
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Zoals uit deze nota zal blijken, zou wel een werkwijze worden behouden die een 

ruime gemeentelijke autonomie garandeert. 

 

1. HUIDIGE TOESTAND 

 

De zes Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en 

Ika, waarvan het secretariaat en de boekhouding door Intermixt worden verzorgd, 

hebben een viervoudig doel. Ten eerste, mee instaan voor de publieke verankering 

van de transportnetbeheerders (TNB’s) Fluxys en Elia via de respectieve holdings 

Publigas en Publi-T. Ten tweede, de steden en gemeenten (financieel) betrekken bij 

hernieuwbare projecten. Ten derde, dividenden voor de steden en gemeenten 

genereren via de realisatie van de eerste twee doelstellingen. Ten vierde, de 

financiering verzorgen van participaties en investeringen van de steden en 

gemeenten. 

 

Alhoewel de huidige werking van de financieringsverenigingen geenszins als 

problematisch hoeft te worden aanzien, kan niet worden ontkend dat de 

verschillende doelstellingen vooral om eerder historisch-fiscale redenen zijn 

samengebracht. Vanuit Intermixt werd dan ook de vraag gesteld of een andere 

structuur niet beter zou aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt, 

temeer daar ook de rol van Intermixt als nationaal overlegplatform is 

voorbijgestreefd. 

 

2. HOOFDLIJNEN VOORSTEL 

 

Het voorstel bestaat uit een stopzetting van de activiteiten van Intermixt en een 

volledige splitsing van de activiteiten van de financieringsverenigingen: 

 

 Intermixt stopt als federale stichting van openbaar nut haar activiteiten. 

Intermixt treedt niet langer op als overlegplatform, noch als beheerder van de 

Vlaamse financieringsverenigingen. Ook de ondersteuning vanuit Intermixt 

aan Publi-T en Publigas wordt stopgezet. 

 

 De belangen van de Vlaamse financieringsverenigingen in Publigas en Publi-T 

zouden worden afgesplitst en overgebracht naar de respectieve 

distributienetbeheerders (DNB’s). Concreet worden dan Iveka, Intergem, 

Imewo, ,… aandeelhouders van Publi-T en Publigas in plaats van Ika, Fingem, 

Finiwo,… Samen met de activa zouden ook eventuele betrokken leningen in de 

DNB’s worden ondergebracht. 

 

 Voortaan zou de opvolging door de raden van bestuur en de regionale 

bestuurscomités van de respectieve DNB’s gebeuren. Enkele betrokken 

werknemers die overstappen van Intermixt naar Eandis System Operator 

zouden deze opvolging mee organiseren, alsook een eenduidige 

informatiedoorstroming naar de steden en gemeenten verzorgen. 

 

 Door deze horizontale inkanteling kunnen de steden en gemeenten het 

grootste deel van hun activa in de financieringsvereniging inruilen voor een 

nieuw type DNB-aandelen. Inderdaad, voor de belangen in Publi-T en Publigas 

zouden volledig afzonderlijke rekeningsectoren worden bijgehouden. 

 

 Alhoewel deze inkanteling een beheersoverdracht naar de DNB’s zou 

inhouden, zou de bestaande lokale betrokkenheid gerespecteerd blijven door 
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de afzonderlijke rekeningsectoren die de winstrechten bepalen. Bovendien 

zouden bij nieuwe investeringen van de DNB’s in Publi-T en Publigas de 

steden en gemeenten nog steeds geraadpleegd worden, net als nu het geval 

is. 

 

 De voormelde werknemers van Eandis die instaan voor de opvolging van 

Publi-T en Publigas voor de Vlaamse gemeentelijke aandeelhouders zouden 

ook (deels) instaan voor het dagelijks beheer van beide holdings zelf, in 

voorkomend geval samen met collega’s van de andere regio’s. 

 

 Tezelfdertijd met deze inkanteling van de belangen in transportnetbeheer, 

zouden alle hernieuwbare participaties van de zes verenigingen worden 

afgesplitst en ondergebracht in één nieuwe vennootschap, in casu een cvba 

met de naam “Zefier”. Samen met de activa zouden ook de betrokken 

leningen in deze vennootschap worden ondergebracht. 

 

 Het is de bedoeling dat de cvba via statutaire bepalingen de huidige 

werkwijze, die een grote lokale betrokkenheid garandeert, behoudt en de 

steden en gemeenten dus zelf kunnen beslissen in welke projecten ze willen 

investeren. Dat impliceert ook het behoud van afzonderlijke rekeningsectoren 

als basis voor de winstverdeling. 

 

Twee werknemers van Intermixt zouden overstappen naar deze nieuwe cvba 

om het beheer ervan te verzekeren. 

 

 Voor wat de financieringsopdracht van de verenigingen betreft zouden de 

bestaande leningen die zijn aangegaan ter financiering van DNB-aandelen en 

investeringen van gemeenten (de vroegere buitengewone dienst) in de DNB’s 

worden ondergebracht. 

 

 Na deze volledige splitsing zouden de financieringsverenigingen automatisch 

ophouden te bestaan. 

 

3. VOORDELEN 

 

De voorgestelde operatie biedt verschillende voordelen: 

 

- Het principe van de unbundling houdt in dat gereguleerde netactiviteiten 

moeten gescheiden zijn van commerciële activiteiten in productie en levering. 

Het bundelen van de belangen in het gereguleerde transport- en 

distributienetbeheer enerzijds en het volledig afsplitsen van de hernieuwbare 

energieproductie anderzijds sluit beter aan bij de huidige organisatie van de 

energiemarkt. 

 

- Een vereenvoudiging van de intergemeentelijke structuren. 

 

- Een belangrijke versterking van de balansen van de DNB’s door de 

inkanteling van de belangen in Publi-T en Publigas. 

 

- De inkanteling van de belangen in Publi-T en Publigas in de DNB’s is 

horizontaal, wat inhoudt dat de participaties niet verder van de steden en 

gemeenten komen te staan en de vereenvoudiging dus niet leidt tot een 

verlies aan gemeentelijke invloed, terwijl wel een meer eenduidige en 
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gestructureerde informatiedoorstroming naar de steden en gemeenten in het 

vooruitzicht kan worden gesteld. Daarenboven zullen afzonderlijke 

rekeningsectoren ook vanuit regulatoir oogpunt noodzakelijk zijn, wat 

garanties biedt inzake transparantie naar de steden en gemeenten toe. 

 

- De vennootschapsvorm van een cvba voor hernieuwbare projecten biedt een 

grotere flexibiliteit aan de deelnemende steden en gemeenten dan een 

dienstverlenende vereniging, waarbij zowel toetreding als uittreding geen 

sinecure is. Ook tegenover een nv biedt de coöperatieve vennootschapsvorm 

voordelen: een uitstap kan vlotter worden georganiseerd en een 

kapitaaloperatie vergt via systemen van variabel kapitaal minder formaliteiten 

(bijvoorbeeld geen tussenkomst van een notaris). 

 

- In een cvba is desgewenst een vorm van burgercoöperatie mogelijk, wat 

niet het geval is bij een dienstverlenende vereniging. Indien in de verdere 

toekomst de holding voldoende omvang zou krijgen dat een beursgang tot de 

mogelijkheden behoort, zou de cvba kunnen worden omgevormd tot een nv 

(uiteraard mits goedkeuring van de steden en gemeenten). 

 

- Via statutaire bepalingen, zowel op niveau van de DNB’s als op niveau van 

de hernieuwbare cvba, zou de huidige lokale betrokkenheid gerespecteerd 

blijven. 

 

- Deze herstructurering laat toe de huidige werking van Intermixt en de 

bijbehorende financiële bijdragen stop te zetten. 

 

4. GOVERNANCE DNB’S – PUBLI-T EN PUBLIGAS 

 

Inkanteling bestaande belangen 

 

 Door de horizontale inkanteling van de belangen in Publigas en Publi-T in de 

DNB’s zouden de steden en gemeenten hun vermogensbestanddelen van 

de financieringsvereniging die op deze activiteiten betrekking hebben inruilen 

voor DNB-vermogensbestanddelen die eveneens specifiek aan deze 

activiteiten worden gekoppeld. 

 

 Zo zou het kapitaal van elke DNB voortaan vier soorten aandelen omvatten, 

met name DNB aardgas, DNB elektriciteit, TNB aardgas (Publigas) en TNB 

elektriciteit (Publi-T). Ook eventuele reserves die zijn aangewend voor 

investeringen in Publi-T en Publigas zouden mee in de DNB’s worden 

ingekanteld en in afzonderlijke rekeningsectoren worden bijgehouden. Dat 

alles op basis van de huidige situaties binnen de financieringsverenigingen. 

 

 Daarnaast zouden vanuit de financieringsverenigingen ook investeringen in 

Publi-T en/of Publigas worden ingekanteld die niet met eigen vermogen maar 

met schulden zijn gefinancierd en waarbij de intresten en gebeurlijke 

kapitaalaflossingen apart zullen worden verrekend. Dat alles opnieuw op basis 

van de huidige situaties binnen de financieringsverenigingen en dus de 

besluiten van de steden en gemeenten. 

 

 Via deze werkwijze zou weliswaar een beheersoverdracht plaatsvinden, 

maar wordt de bestaande werkwijze met een grote lokale betrokkenheid 

gerespecteerd. De beheersoverdracht zou trouwens plaatsvinden bij de 
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goedkeuring van de inkanteling, uiteraard mits minstens 75% van de 

stemmen op de buitengewone algemene vergadering van de desbetreffende 

financieringsvereniging de splitsing goedkeurt. 

 

 Belangrijk is dat voor de steden en gemeenten een duidelijk overzicht wordt 

opgesteld waarbij de huidige situatie wordt vergeleken met de nieuwe 

situatie, zowel inzake kapitaalverhoudingen, stemrechten als winstdeelname. 

Hiertoe dienen samen met alle commissaris-revisoren ruilverhoudingen te 

worden vastgelegd. De structuur en principes kunnen worden vastgelegd op 

basis van tussentijdse balansen per 30 juni 2017, waarna de definitieve 

ruilvoeten voor de splitsing zouden worden bepaald op basis van de 

afsluitingen per 31 december 2017. 

 

 De leningen die door de financieringsverenigingen zijn aangegaan om 

investeringen van de gemeenten zelf te financieren (de vroegere 

buitengewone dienst) zouden mee in de DNB’s worden ingekanteld en een 

uitdovend karakter hebben. Lees: de bestaande overeenkomsten en dus 

(aflossings)termijnen worden gerespecteerd, maar er worden in hoofde van 

de gemeenten geen nieuwe constructies opgezet. Ook de bestaande leningen 

die zijn aangegaan om aandelen in de DNB’s te financieren worden in de 

betrokken DNB ingekanteld. 

 

Werkwijze bij nieuwe investeringen 

 

 Om de huidige werkwijze met zijn grote lokale betrokkenheid te respecteren 

zouden de steden en gemeenten steeds geraadpleegd worden bij een 

mogelijke bijkomende investering van de DNB’s in Publi-T of Publigas. 

 

 Concreet: indien de raad van bestuur van een DNB zich voorstander toont van 

een investering in Publi-T of Publigas, zal op niveau van de DNB steeds een 

kapitaalverhoging worden voorgesteld, door de uitgifte van aandelen “TNB 

aardgas” of “TNB elektriciteit”, waarbij de steden en gemeenten dan de keuze 

hebben niet in te schrijven, in te schrijven met eigen middelen of in te 

schrijven en de DNB te verzoeken hiervoor een passende schuldfinanciering te 

voorzien. Dat alles met respect voor de voorkeurrechten per rekeningsector. 

 

 Via deze werkwijze zou, zoals eerder gesteld, weliswaar een 

beheersoverdracht plaatsvinden, maar wordt geen enkele stad of gemeente 

zonder inspraak meegetrokken in nieuwe investeringen of uitbreidingen van 

bestaande investeringen. 

 

Bestuur 

 

 Wat de stemrechten op de algemene vergadering betreft zouden de 

algemene regels van het vennootschapsrecht worden gevolgd, behoudens 

enkele specifieke bepalingen die bepaalde rechten van enerzijds de 

DNB-aandelen en anderzijds de TNB-aandelen vrijwaren. 

 

 Indien de decretale aanpassingen die de Vlaamse regering voorstaat 

uitvoering krijgen, zal de huidige samenstelling van de raden van bestuur 

van de DNB’s behouden blijven en worden de regionale bestuurscomités 

omgevormd tot regionale overlegcomités. We dienen te beklemtonen dat deze 

operatie volledig los staat van de voorliggende herstructurering. Anders 
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gesteld: indien de financieringsverenigingen gewoon zouden blijven bestaan, 

dan zouden zij hun raden van bestuur moeten terugbrengen tot maximaal 

15 leden. 

 

 De werknemers die instaan voor het beheer van de belangen binnen de DNB’s 

zouden regelmatig verslag uitbrengen over Publi-T, Publigas, Elia en Fluxys 

aan zowel de raden van bestuur van de DNB’s als de regionale comités. De 

opvolging zou ook een onderdeel worden van de periodieke 

informatiesessies die Eandis organiseert voor gemeentelijke mandatarissen 

en ambtenaren. 

 

5. GOVERNANCE HERNIEUWBARE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP 

 

Inkanteling bestaande belangen 

 

 De cvba zou de lokale betrokkenheid, in overeenstemming met de huidige 

werking van de financieringsverenigingen, blijven respecteren. Dat houdt in 

dat alle rekeningsectoren die betrekking hebben op hernieuwbare projecten 

worden overgenomen door de vennootschap. Het is dus geenszins zo dat alle 

specifieke rekeningsectoren worden “samen gegooid” tot één sector waarbij 

alle lokale differentiatie en dus betrokkenheid verdwijnt. 

 

 Concreet zouden de steden en gemeenten hun vermogensbestanddelen 

van de financieringsvereniging die op de hernieuwbare activiteiten betrekking 

hebben inruilen voor vermogensbestanddelen in de cvba die eveneens 

specifiek aan deze activiteiten worden gekoppeld. 

 

 Wat het kapitaal betreft kunnen dat zowel aandelen zijn in rekeningsectoren 

waarmee ruimere partnerschappen zijn gefinancierd (EGPF, W4F,…) als 

sectoren waarmee zuiver lokale projecten zijn gefinancierd (Terranova Solar, 

SPS FIN,…). Ook eventuele reserves die zijn aangewend voor hernieuwbare 

investeringen zouden mee worden ingekanteld. Dat alles op basis van de 

huidige situaties binnen de financieringsverenigingen. 

 

 Daarnaast zouden vanuit de financieringsverenigingen ook hernieuwbare 

investeringen worden ingekanteld die niet met eigen vermogen maar met 

schulden zijn gefinancierd. Deze investeringen zouden met hun schulden en 

bijbehorende intrestlasten en/of aflossingen worden uitgedrukt in een 

afzonderlijk klasse of subklasse van aandelen. Dat alles opnieuw op basis van 

de huidige situaties binnen de financieringsverenigingen en dus de besluiten 

van de steden en gemeenten. 

 

 Belangrijk is dat voor de steden en gemeenten een duidelijk overzicht wordt 

opgesteld waarbij de huidige situatie wordt vergeleken met de nieuwe 

situatie, zowel inzake kapitaalverhoudingen, stemrechten als winstdeelname. 

Hiertoe dienen samen met alle commissaris-revisoren ruilverhoudingen te 

worden vastgelegd. De structuur en principes kunnen worden vastgelegd op 

basis van de tussentijdse balansen per 30 juni 2017, waarna de definitieve 

ruilvoeten voor de splitsing op basis van de afsluitingen per 31 december 

zouden worden bepaald. 
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Werkwijze bij nieuwe investeringen 

 

 Om de huidige werkwijze met zijn grote lokale betrokkenheid te respecteren 

zouden de steden en gemeenten geraadpleegd worden bij het opzetten van 

nieuwe participaties op Vlaams grondgebied, ongeacht de onderliggende 

financieringsvorm. Datzelfde geldt voor een (nog) niet in de besluitvorming 

van de gemeenten opgenomen uitbreiding van een bestaande participatie. 

 

 Concreet: indien de raad van bestuur van de cvba zich voorstander toont van 

een nieuwe participatie of een uitbreiding van een bestaande participatie, zou 

de raad de betrokken steden en gemeenten bevragen over hun bereidheid te 

investeren. 

 

 Bij financiering door middel van een kapitaalverhoging op niveau van de 

cvba zouden de steden en gemeenten hun positie kunnen bepalen door al dan 

niet in te tekenen op de aangeboden aandelen, net zoals nu binnen de 

financieringsverenigingen het geval is. 

 

 Bij schuldfinanciering zouden de betrokken steden en gemeenten evenzeer 

bevraagd worden over hun bereidheid en kan indien nodig een nieuwe 

(sub)klasse van aandelen worden gecreëerd die de basis vormt om de 

opbrengsten (dividenden,…) en kosten (intrestlasten,…) van de investering te 

verdelen. 

 

 Via deze werkwijze zou geen enkele stad of gemeente zonder inspraak worden 

meegetrokken in nieuwe investeringen of uitbreidingen van bestaande 

investeringen. 

 

 Om de lokale betrokkenheid te verzekeren zou een systeem van 

preferente inschrijvingsrechten worden gehanteerd bij nieuwe, lokale 

projecten. Concreet zou bij een nieuwe lokale investering – ongeacht of deze 

door middel van een kapitaalverhoging of schulden wordt gefinancierd – een 

preferent recht tot inschrijving worden voorzien voor de stad of gemeente op 

wiens grondgebied het project plaatsvindt, alsook de omliggende steden of 

gemeenten. 

 

 Op basis van de ervaringen in de financieringsverenigingen wordt voorgesteld 

aan de raad van bestuur bevoegdheid te geven om invulling te geven aan de 

preferente rechten, uiteraard binnen duidelijke statutaire contouren. Immers, 

de omvang van een lokale investering kan verschillen van project tot project 

en dus ook de gewenste uitvoeringsmodaliteiten van de inschrijvingen. 

 

 Meer algemeen lijkt het aangewezen dat de raad van bestuur de bevoegdheid 

heeft nieuwe rekeningsectoren te creëren, conform de huidige werking van de 

financieringsverenigingen. Sommige privé partners verkiezen immers een 

samenwerking waarin verschillende projecten worden samengebracht (EGPF, 

W4F,…), andere privé partners werken eerder via lokale 

projectvennootschappen (Eneco, Terranova Solar,…). 

 

 Deze dubbele bevoegdheid voor de raad van bestuur, binnen duidelijke 

statutaire lijnen, houdt niet in dat de raad de steden en gemeenten iets kan 

opdringen. Het laat gewoon de raad toe maatwerk te verrichten in functie 
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van en in overleg met de deelnemers, terwijl stringente statutaire bepalingen 

kunnen leiden tot eenheidsworst aangezien ze onmogelijk alle denkbare 

samenwerkingsvormen en investeringsprojecten kunnen voorzien. 

 

 Zoals eerder aangestipt pleit deze werkwijze voor een cvba die inzake 

flexibiliteit voordelen biedt ten opzichte van een dienstverlenende vereniging 

enerzijds en een nv anderzijds. 

 

Bestuur 

 

 De statuten omschrijven op een duidelijke, eenduidige maar praktische manier 

hoe steden en gemeenten kunnen toetreden tot of uittreden uit de holding. 

 

 Wat de stemrechten op de algemene vergadering betreft zouden de 

algemene regels van het vennootschapsrecht worden gevolgd, maar wel 

specifieke meerderheidsvereisten per rekeningsector gelden voor beslissingen 

die de rechten en plichten van deze sector zouden wijzigen. 

 

 Inzake bestuur en bijbehorende vergoedingen zou de hernieuwbare 

vennootschap zich volledig richten naar de decretale intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Dat houdt in dat de raad van bestuur maximaal 

15 leden zou tellen. De statuten zouden de benoemingsprocedure en 

bijbehorende criteria vastleggen, waarbij zowel met aandeelhoudersgewichten 

als geografische spreiding rekening wordt gehouden. 

 

 De cvba zou periodieke informatiesessies organiseren voor de 

gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren, zodat een ruime 

informatieoverdracht kan plaatsvinden, bovenop de uiteraard vele informele 

contacten die zouden worden gehouden en – indien nodig geacht – eventuele 

specifieke infosessies over mogelijke nieuwe investeringen. 

 

TIJDLIJN 

 

Het voorstel volgt een ambitieuze tijdlijn en dat om verschillende redenen. Ten 

eerste heeft de raad van bestuur van Intermixt beslist de activiteiten vanaf 

1 januari 2018 stop te zetten. Een (tijdige) oplossing voor het beheer van zowel de 

Vlaamse financieringsverenigingen, Publi-T als Publigas dringt zich dus op. 

 

Ten tweede is voorzien dat in het voorjaar 2018 de beslissing tot verlenging van de 

DNB’s aan de steden en gemeenten wordt voorgelegd. Deze bevraging tezelfdertijd 

combineren met de voorliggende herstructurering loopt het risico van de kar te 

overladen, zeker in een jaar met lokale verkiezingen. 

 

Daarom wordt volgende tijdlijn gehanteerd, in het scenario van opeenvolgende 

goedkeuringen: 

 

 september 2017: goedkeuring van de herstructurering en alle bijbehorende 

documenten door de raden van bestuur van de financieringsverenigingen en 

de DNB’s en bijeenroeping van de buitengewone algemene vergaderingen; 

 

 oktober – november - december 2017: goedkeuring van de splitsing door de 

gemeenteraden (en provincieraden tot de uittreding uit de 

financieringsverenigingen); 
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 december 2017: goedkeuring van de splitsing door de buitengewone algemene 

vergaderingen van de financieringsverenigingen, de DNB’s en de hernieuwbare 

cvba, alsook door de raad van bestuur van Intermixt. Dat alles o.m. onder de 

opschortende voorwaarde dat de Vlaamse toezichthoudende overheid de 

bijbehorende statutenwijzigingen van de DNB’s goedkeurt; 

 

 1 januari 2018: inwerkingtreding van de overdracht van het personeel van 

Intermixt. 

 

 april 2018 (of zodra mogelijk): retroactieve inwerkingtreding van de splitsing 

van de financieringsverenigingen per 1 januari 2018 na verwezenlijking van 

de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statutenwijziging 

van de DNB’s door de Vlaamse toezichthoudende overheid. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/10 en 2/11 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/10 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. 

Buitengewone algemene vergadering 21 december 2017. 

Agenda (gewone gedeelte). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IKA deelt mee dat haar algemene vergadering zal 

doorgaan op donderdag 21 december 2017 om 19.00 uur in Den Eyck, Houtum 39, 

2460 Kasterlee, met volgende agenda: 

 

1. Statutaire benoemingen. 

2. Statutaire mededelingen. 

3. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van 

reserves. 

4. Inschrijvingen op de kapitaalverhoging. 

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 

 

Het notariële gedeelte van de algemene vergadering wordt besproken in een ander 

verslag dat heden aan uw raad wordt voorgelegd. 

 

In zitting van 27 november 2014 duidde uw raad de heer Kris Geysen, raadslid, 

met als plaatsvervanger de heer Michel Meeus, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

vereniging IKA tijdens de periode 1 januari 2015 – oktober 2018. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal bijgevoegd. 
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Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 21 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IKA; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging IKA van 21 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/11 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. 

Buitengewone algemene vergadering 21 december 2017. 

Agenda (notariële gedeelte). Standpuntbepaling. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IKA deelt mee dat haar algemene vergadering zal 

doorgaan op donderdag 21 december 2017 om 19.00 uur in Den Eyck, Houtum 39, 

2460 Kasterlee. 

 

De gewone agenda van deze algemene vergadering wordt besproken in een ander 

verslag dat heden aan uw raad wordt voorgelegd. 

 

Het notariële gedeelte van de algemene vergadering bevat volgende 

agendapunten: 

 

6. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van 

de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de 

activiteiten van IKA in Iveka en Zefier CVBA. 

7. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de 

vereniging met kengetal 4a derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem 

in rekeningsector 4a volledig volgestort zijn. 

8. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de 

vereniging met kengetal 4b derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem 

en de gemeente Schelle in rekeningsector 4b volledig volgestort zijn. 

9. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de 

rekeningsector met kengetal 1. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 84 

10. Wijziging van artikel 7bis van de statuten met het oog op de vereffening van de 

rekeningsector met kengetal 1. 

11. Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de 

rekeningsector met kengetal 1. 

12. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, 

kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers 

van de vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van 

de aandelen met kengetal 1. 

13. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, 

vereffening van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, 

kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de waarde van de 

kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen. 

14. Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie 

vierden van de gemeentelijke deelnemers van de vereniging, naar analogie met 

artikel 37 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

15. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 

gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging 

Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging 

voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse en de overnemende 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 

vennootschappen, met name: 

 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 

van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 

dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 

vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het 

splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van 

vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 

 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 

van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde 

bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 

van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze 

stukken verkrijgen. 

16. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 

hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de 

splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 

splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de 

splitsing besluit. 

17. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling. 

18. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel 

opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende 

voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken 

rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
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bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in 

het splitsingsvoorstel: 

 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 

door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het 

gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 

dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van 

de Kempen en het Antwerpse: 

 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging 

voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, met zetel te 

Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout;  

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 

gevolge van de splitsing; 

 

19. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 

nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 

splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 

20. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 

splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 

 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in 

agendapunt 14 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, 

voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het 

volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden 

ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te 

stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de 

principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 

basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva 

van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de 

overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de 

principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over 

het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 

31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 

bestuur, de nieuwe aandelen in de Iveka OV en Zefier CVBA te verdelen over 

de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd 

in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel 

en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 

bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging 

en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te 

stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 86 

doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering 

van de splitsing in de meest brede zin. 
 

****** 
 

Splitsing 

 

Het voorstel bestaat uit een stopzetting van de activiteiten van Intermixt en een 

volledige splitsing van de activiteiten van de financieringsverenigingen: 

  

 Intermixt stopt als federale stichting van openbaar nut haar activiteiten. 

Intermixt treedt niet langer op als overlegplatform, noch als beheerder van de 

Vlaamse financieringsverenigingen. Ook de ondersteuning vanuit Intermixt aan 

Publi-T en Publigas wordt stopgezet.  

 De belangen van de Vlaamse financieringsverenigingen in Publigas en Publi-T 

zouden worden afgesplitst en overgebracht naar de respectieve 

distributienetbeheerders (DNB’s). Concreet worden dan Iveka, Intergem, 

Imewo, ,… aandeelhouders van Publi-T en Publigas in plaats van Ika, Fingem, 

Finiwo,… Samen met de activa zouden ook eventuele betrokken leningen in de 

DNB’s worden ondergebracht.  

 Voortaan zou de opvolging door de raden van bestuur en de regionale 

bestuurscomités van de respectieve DNB’s gebeuren. Enkele betrokken 

werknemers die overstappen van Intermixt naar Eandis System Operator zouden 

deze opvolging mee organiseren, alsook een eenduidige informatiedoorstroming 

naar de steden en gemeenten verzorgen.  

 Door deze horizontale inkanteling kunnen de steden en gemeenten het grootste 

deel van hun activa in de financieringsvereniging inruilen voor een nieuw type 

DNB-aandelen. Inderdaad, voor de belangen in Publi-T en Publigas zouden 

volledig afzonderlijke rekeningsectoren worden bijgehouden.  

 Alhoewel deze inkanteling een beheersoverdracht naar de DNB’s zou inhouden, 

zou de bestaande lokale betrokkenheid gerespecteerd blijven door de 

afzonderlijke rekeningsectoren die de winstrechten bepalen. Bovendien zouden 

bij nieuwe investeringen van de DNB’s in Publi-T en Publigas de steden en 

gemeenten nog steeds geraadpleegd worden, net als nu het geval is.  

 De voormelde werknemers van Eandis die instaan voor de opvolging van Publi-T 

en Publigas voor de Vlaamse gemeentelijke aandeelhouders zouden ook (deels) 

instaan voor het dagelijks beheer van beide holdings zelf, in voorkomend geval 

samen met collega’s van de andere regio’s.  

 Tezelfdertijd met deze inkanteling van de belangen in transportnetbeheer, 

zouden alle hernieuwbare participaties van de zes verenigingen worden 

afgesplitst en ondergebracht in één nieuwe vennootschap, in casu een cvba met 

de naam “Zefier”. Samen met de activa zouden ook de betrokken leningen in 

deze vennootschap worden ondergebracht.  

 Het is de bedoeling dat de cvba via statutaire bepalingen de huidige 

werkwijze, die een grote lokale betrokkenheid garandeert, behoudt en de steden 

en gemeenten dus zelf kunnen beslissen in welke projecten ze willen investeren. 

Dat impliceert ook het behoud van afzonderlijke rekeningsectoren als basis voor 

de winstverdeling.  

 Twee werknemers van Intermixt zouden overstappen naar deze nieuwe cvba om 

het beheer ervan te verzekeren.  

 Voor wat de financieringsopdracht van de verenigingen betreft zouden de 

bestaande leningen die zijn aangegaan ter financiering van DNB-aandelen en 
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investeringen van gemeenten (de vroegere buitengewone dienst) in de DNB’s 

worden ondergebracht.  

 Na deze volledige splitsing zouden de financieringsverenigingen automatisch 

ophouden te bestaan.  

 

Statutenwijziging 

 

 De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de vereffening van de algemene 

rekeningsector met kengetal 1 mogelijk te maken, in het kader van de 

voorgenomen splitsing van IKA.  

 In artikel 7 wordt de automatische koppeling tussen het vaste gedeelte van het 

kapitaal en bepaalde aandelen afgeschaft, dusdanig dat de kapitaalvermindering 

die zal leiden tot de afschaffing van de rekeningsector met kengetal 1, niet 

toegerekend wordt op het vaste gedeelte van het kapitaal maar op het variabel 

gedeelte van het kapitaal.  

 Voorts wordt in artikel 7 - bis een statutaire basis gecreëerd om over te gaan tot 

de vereffening van die rekeningsector.  

 In artikel 40 wordt een vervolgaanpassing gemaakt in functie van de wijzigingen 

aan artikel 7 en artikel 7 - bis.  
 

****** 
 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, 

artikel 180; 

 

Gelet op de deelname van de provincie aan het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband “Investeringsvereniging voor de gemeenten van de 

Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA; 

 

Gelet op de oproep aan de provincie om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van IKA die bijeengeroepen wordt op 21 december 2017 per 

aangetekend schrijven van 20 september 2017; 

 

Overwegende dat de provincieraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 

de algemene vergadering bepaalt; 

 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA de splitsing van IKA voorstelt, door 

afsplitsing enerzijds naar IVEKA en anderzijds naar Zefier CVBA; 

 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA te dien einde een splitsingsvoorstel 

heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van IVEKA en Zefier CVBA en 

dat de raad van bestuur van IKA daarnaast een bijzonder verslag over het 

splitsingsvoorstel heeft opgesteld en dit voorstel en verslag aan de provincie 

bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering; 
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Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt 

met betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de 

provincie per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017; 

 

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van 

bestuur melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader 

van de splitsing (meer bepaald een incorporatie van reserves in kapitaal tot 

volstorting van die aandelen die nog niet volgestort zijn en een 

kapitaalvermindering tot vereffening van de rekeningsector met kengetal 1) en die 

eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd samen met een 

statutenwijziging die betrekking heeft op de vereffening van de rekeningsector met 

kengetal 1; 

 

Overwegende dat artikel 80, § 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking stelt dat dienstverlenende en opdrachthoudende 

verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 

deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of 

decretale bepalingen, hun statuten in die zin aanpassen dat de provincies uiterlijk 

op 31 december 2018 uittreden, waarbij de provinciale aandelen worden 

overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde; 

 

Overwegende dat de provincie in het licht hiervan het niet nuttig acht om nog deel 

te nemen aan de voorgestelde splitsingsoperatie en wenst uit te treden uit IKA; 

 

Overwegende dat de provincie evenwel geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde 

splitsingsoperatie voor wat de overige deelnemers van IKA betreft, zodat zij, 

mochten de aandelen die zij in IKA aanhoudt op het ogenblik van de stemming over 

de voorgestelde splitsingsoperatie nog niet vernietigd zijn, deze splitsingsoperatie 

mee zal goedkeuren; 

 

Overwegende dat de deputatie van de provincie overeenkomstig artikel 80, § 1 van 

het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

onderhandeld heeft met de raad van bestuur van IKA over de waarde van het 

scheidingsaandeel van de provincie; dat als resultaat van deze onderhandelingen 

een bedrag van 2.841,67 EUR als scheidingsaandeel wordt voorgesteld; dat IKA 

tevens naar aanleiding van de uittreding van de provincie haar schuld in rekening-

courant ten aanzien van de provincie ten belope van 27.399,84 EUR zal 

terugbetalen; 

 

Overwegende dat de algemene vergadering van IKA op 19 december 2016 heeft 

besloten om de duur van de vereniging te verlengen tot en met 31 december 2034; 

 

Overwegende dat als gevolg van deze recente verlengingsbeslissing, de splitsing 

gepaard dient te gaan met een verzoek tot splitsing door ten minste drie vierden 

van het aantal gemeentelijke deelnemers naar analogie met artikel 37 van het 

decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Beslist wordt een verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging IKA te 

doen naar analogie met artikel 37, lid 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende 

de intergemeentelijke samenwerking. Beslist wordt uit de dienstverlenende 

vereniging IKA te treden, waarbij de aandelen zullen worden vernietigd tegen 

betaling van een scheidingsaandeel van 2.841,67 EUR. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt, na onderzoek van de documenten, de motieven die hierin vervat zijn 

eigen te maken en goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke 

punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 

21 december 2017. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het voorgebracht ontwerp van statutenwijzigingen 

van de dienstverlenende vereniging IKA. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 2/10 en 2/11 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben nee gestemd; 

 10 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/10 en 2/11 worden goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 

2 stemmen nee en 10 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/12 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 

 

WERKING 

 

PERIODE MEI 2017 – OKTOBER 2017 

 

1 Industrieel beleid 

IOK heeft terreinen beschikbaar in Arendonk (Hoge Mauw), Balen (Driehoek en 

Holven), Beerse (Beerse-Zuid), Heist-op-den-Berg, Herentals (Laarstraat), 

Kasterlee (Tielen) en Turnhout (Veedijk).  

 

Tijdens de periode mei 2017 - oktober 2017 verkocht IOK op vermelde terreinen in 

totaal 3,7 ha aan 13 bedrijven, samen goed voor 137 arbeidsplaatsen. 
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De dienst industrie was tevens betrokken bij verschillende aankoop- en 

terugkoopdossiers: Stenehei in Dessel, Liessel en Hezeschrans in Geel, Klein-Gent 

in Herenthout, Portaal Lammerdries in Olen, Ravels-Weelde en Geel-Innovatiepark. 

 

Samen met de technische dienst werd verder gewerkt aan de infrastructurering van 

Liessel in Geel (stedenbouwkundige vergunning in aanvraag), De Kluis in 

Hoogstraten (werken starten in oktober 2017), Gompel in Mol (1ste fase 

infrastructuurwerken is gestart) en Nijverheidsstraat in Ravels-Weelde. 

 

Daarnaast werden enkele planprocessen gecontinueerd of afgerond die op termijn 

zullen resulteren in bijkomende bedrijventerreinen: Baarle-Oost in Baarle-Hertog, 

Langveld-Oost in Heist-op-den-Berg, Ambachtstraat in Meerhout, Poppel in Ravels, 

Sassenhout in Vorselaar en de afbakeningsprocessen kleinstedelijke gebieden Geel 

en Mol.  

 

In het bijzonder werd met de HIKempen Stichting een intensief overlegplatform 

opgericht over de ontwikkeling van de aangrenzende Innovatiecampus in Geel. De 

laatste ontbrekende gronden binnen dit plangebied zijn aangekocht. 

 

In navolging van het project ‘activeringsteams onbenutte bedrijfsterreinen’ werd in 

maart 2016 een Masterplan voor de transportzone in Hoogstraten-Meer 

goedgekeurd, rekening houdend met een te herstructureren zone en de 

ontwikkeling van het Business Centre Treeport (BCT) in Zundert (NL). Dit 

masterplan wordt ondertussen verder vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan 

(RUP), dat wellicht een voorlopige vaststelling zal kennen in november 2017. Voor 

deze herstructureringszone wordt parallel een subsidiedossier in het kader van het 

Vlaamse subsidiebesluit voor (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen voorbereid 

in relatie tot het BCT in Zundert (NL).  

 

In navolging van de stuurgroepvergaderingen voor de bedrijvenzone Zinkstraat in 

Balen-Wezel werden de cruciale visie-elementen zoals ontsluiting, afstemming 

Lommel, gebruik (financiële en technische situatie en haalbaarheid) bestaande 

brug, visievorming rond Kloosterplein, verder afgestemd en zullen aan een 

bovenlokaal overleg onderworpen worden.  

 

Duurzaamheidsprincipe troef binnen industrieel beleid 

 

Op vlak van het opvolgen en ter beschikking stellen van locaties (op 

bedrijventerreinen) voor windturbines werden de mogelijkheden in Beerse 

(bedrijvenzone Beerse-Zuid, kanaalzone en Beerse/Merksplas) verder bekeken.  

 

De lopende inspanningen op het vlak van streekgebonden 

bedrijventerreinmanagement (BTM) op bestaande en nieuwe terreinen werd 

gecontinueerd, met in het bijzonder acties rond zwerfvuil, beveiliging, 

“hartvriendelijke” bedrijvenzones (AED), versterken ondernemersbetrokkenheid en 

fietsbeleid. In functie van de zwerfvuilactie op 19 april 2018 worden de 

voorbereidingen stilaan opgestart. 

 

Binnen de oproep van de POM Antwerpen rond ‘duurzame acties op 

bedrijventerreinen’ werden in partnerschap met Voka Kempen 3 dossiers (rond 

sport, bijen en camerabewaking) voorbereid en ingediend. Deze dossiers werden 

allen weerhouden en worden nu uitgevoerd. 
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In het kader van de projectoproep ‘bedrijventerreinmanagement’ in 2016 van 

VLAIO werden door IOK 3 projecten ingediend, waarvan er slechts 1 weerhouden 

werd. Het weerhouden project omvat het bedrijventerrein Bentel waar gewerkt zal 

worden rond beeldkwaliteitsplannen, biodiversiteit, parkeerbeleid en zwerfvuil. Het 

project loopt tot einde 2019.  

 

In deze periode bleef IOK ook verder streven naar een goede (multimodale) 

ontsluiting van bedrijvenzones. Zo kreeg het fietsfondsdossier rond de 

fietsverbinding tussen Nikelaan en oprittencomplex in Ham groen licht van de 

Intergemeentelijke Begeleidingscommissie (IGBC) en de Regionale 

MobiliteitsCommissie (RMC) in het voorjaar 2017. De subsidieaanvraag zal wellicht 

nog dit jaar ingediend worden door de gemeente Laakdal. Daarnaast werd de 

uitvoering van de goedgekeurde mobiliteitsstudie in de Noorderkempen en de 

opstart van de mobiliteitsstudie in de Middenkempen verder opgevolgd. 

 

2 Sociaal grondbeleid 

 

Binnen het sociaal woonbeleid vormen de sociale verkavelingen de kernactiviteit. 

De projecten evolueerden de afgelopen jaren steeds meer naar gemengde 

projecten, in samenwerking met privé-eigenaars en private projectontwikkelaars 

enerzijds en de sociale huisvestingsmaatschappijen anderzijds. De intensieve 

samenwerking met die maatschappijen wordt, ondanks de gedeeltelijke vernietiging 

van het decreet grond- en pandenbeleid, onverminderd verdergezet. 

 

Het voorbije halfjaar werden 32 kavels te koop aangeboden. Van dit aanbod waren 

eind oktober 17 kavels verkocht. 

 

Ondertussen wordt de strategische denkoefening inzake het sociaal grondbeleid, die 

in 2015 werd aangevat, verdergezet. Dit leidde ondertussen al tot de opstart van 

een pilootproject waarbij op basis van een recht van opstal wordt samengewerkt 

met een private partner voor de bouw van betaalbare woningen. De start van de 

verkoop verliep alvast positief, op enkele maanden werden reeds 3 van de 

8 beschikbare woningen verkocht. 

 

In mei werd een vergunningsaanvraag ingediend voor een verkaveling met een 

IOK-aandeel van 6 kavels. 

 

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het indienen in het komende 

halfjaar van 4 verkavelingsaanvragen met een aandeel van circa 107 IOK-kavels. 

Behoudens in één kleiner project wordt telkens een zone voorzien voor de 

oprichting van sociale koop- of huurwoningen door een sociale 

huisvestingsmaatschappij. 

 

Daarnaast zijn ook meerdere projecten in voorbereiding op langere termijn. 

 

Momenteel beschikt IOK over circa 35 ha grondreserve, waarvan circa 20 ha 

gelegen is in woonuitbreidingsgebied.  

 

De beschikbare algemene middelen en de reserves voor het grondfonds geven 

voldoende financiële draagkracht om tot strategische grondaankopen over te gaan. 

Op die manier kan een actief aanbodbeleid gevoerd worden.  
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IOK zal ook in de toekomst blijven ijveren om betaalbare huisvestings-

mogelijkheden te kunnen aanbieden. 

 

3 Dienstverlening aan de gemeenten 

 

IOK biedt een divers gamma aan diensten aan. De opdrachtgever is hierbij in 

principe steeds de gemeentelijke overheid. De dienstverlening wordt aangeboden 

vanuit een multidisciplinair team. Via gestructureerd overleg worden de 

verschillende disciplines op elkaar afgestemd en geïntegreerd. 

 

Technische dienstverlening 

 

De externe dienstverlening omvatte tijdens het voorbije halfjaar een 6-tal nieuwe 

dossiers infrastructuurwerken en vergunningsaanvragen en 5 nieuwe opdrachten 

voor opmetingsplannen.  

De interne dienstverlening omvat de logistieke ondersteuning van de overige 

IOK-diensten. Het ontwerpen, de coördinatie van de veiligheid en gezondheid, het 

aanbesteden en het opvolgen van de uitvoering der werken zowel voor 

bedrijvenzones, sociale verkavelingen, afvalverwerkingsinstallaties en leveringen 

voor IOK vormen het omvangrijkste takenpakket van de technische dienst. 

 

Bijstand aan gemeenten in functie van grondverwerving 

 

Het voorbije halfjaar werd, in nauw overleg met de betrokken schepencolleges, 

bemiddeld bij de grondverwerving voor 30 specifieke gemeentelijke projecten. 

Daarnaast voerde IOK in deze periode ook de onderhandelingen in 11 dossiers voor 

de aanleg van fietspaden langs gewestwegen, in uitvoering van de 

mobiliteitsconvenanten of samenwerkingsovereenkomsten die de betrokken 

gemeenten afsloten met de Vlaamse overheid. 

 

IOK plangroep 

 

IOK plangroep is opdrachthouder van een 70-tal uiteenlopende gemeentelijke en 

provinciale planningsopdrachten. Sinds mei 2016 verlopen deze opdrachten via het 

principe van inhouse-dienstverlening.  

De opdrachten omvatten een waaier van gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige 

inrichtingsstudies, mobiliteitsstudies, woonomgevingsplannen, voorstudies, 

behoeftenonderzoeken, … De opmaak van RUP’s gaat ook steeds gepaard met de 

opmaak van een screening op planMER, dan wel de begeleiding van de opmaak van 

een planMER door de aangestelde onderaannemer. Daarnaast biedt IOK plangroep 

planologische ondersteuning aan gemeenten, zoals bij de beoordeling van 

verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen vanuit het principe van duurzaam 

en hedendaags bouwen/verkavelen en werden begeleidingstrajecten met 

betrekking tot projectregie opgestart. In samenwerking met IOK technische dienst 

werden tenslotte ook geïntegreerde projecten met betrekking tot inrichting van het 

openbaar domein uitgewerkt.  

Aan gemeenten die wegens onvoorziene omstandigheden acuut kampen met een 

sterk verhoogde werkdruk op de dienst ruimtelijke ordening biedt IOK plangroep 

ook eerstelijnsondersteuning ter plaatse aan bij het behandelen van aanvragen tot 

stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning. In de afgelopen 

periode werden 4 gemeenten ondersteund. Intern biedt IOK plangroep, via een 

integrale projectwerking waarbij een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende 
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diensten voorop staat, planologische ondersteuning aan het IOK woonbeleid en het 

industrieel beleid van IOK. Een bijzonder aandachtspunt in dit verband zijn de 

inspanningen die worden geleverd op het gebied van duurzaam bouwen, 

verkavelingen en duurzame inrichting van bedrijventerreinen. Bovendien wordt de 

expertise van IOK plangroep inzake ruimtelijke ordening, ontwerp en mobiliteit 

ingezet in een aantal subsidieprojecten.  

 

Er werd gewerkt aan gemeentegrensoverschrijdende projecten inzake onderzoek 

religieus patrimonium en diepe geothermie. Dergelijke streekprojecten hebben als 

doel bijzondere kenmerken van de streek te versterken en/of een gezamenlijke 

problematiek aan te pakken.  

 

IOK plangroep heeft tevens een intergemeentelijke kwaliteitskamer (IKRO) 

opgericht, bestaande uit 3 experten op het vlak van architectuur, 

landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. De IKRO staat de gemeenten op 

afroep bij, bij de beoordeling van (omvangrijke, complexe, specifieke,…) projecten. 

In de voorbije 6 maanden werden 4 projecten voorgelegd aan de kwaliteitskamer 

en werd de expertise ingezet bij de jurering van 2 projecten.  

 

IOK duurzaamheidsteam 

 

De focus van de dienstverlening is vanaf 2014 geheroriënteerd van de 

Samenwerkingsovereenkomst, die eind 2013 afliep, naar het 

Burgemeestersconvenant. IOK ging hiervoor een samenwerking aan met 

hoofdpartners provincie Antwerpen, Eandis, Infrax en VITO dat later werd 

uitgebreid met Kamp C, Voka Kempen en Rurant. Bovendien zijn ook al meer dan 

150 andere stakeholders rond energie en klimaat betrokken en blijft dit aantal 

steeds groeien. Alle 29 gemeentebesturen stapten in het streekproject en 

ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Met de projectnaam Kempen2020 zal 

het partnerschap in de Kempen actie ondernemen om de uitstoot van CO2 met 20% 

te reduceren tegen 2020. 

 

Om de financiële slagkracht te vergroten in functie van de uitvoering van 

Kempen2020 is in deze periode intensief ingezet op de voorbereiding van 

subsidiedossiers (EFRO/Interreg, Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan, 

Leader…) in samenwerking met binnenlandse en buitenlandse partners. In dit kader 

werden 2 projecten goedgekeurd, met name rond duurzame scholen en rond 

wijkrenovaties. Het project rond wijkrenovaties werd goedgekeurd binnen het 

Interreg 2 Zeeën programma en de uitvoering startte in september 2016 en loopt 

tot juni 2020. Een project rond duurzame scholen werd goedgekeurd binnen het 

Interreg North Sea Region programma. De uitvoering hiervan werd gestart in 

september 2017 en loopt tot 2020. 

 

Eind 2014 dienden alle 29 gemeenten een klimaatactieplan in bij Europa. In het 

voorjaar van 2015 werd in elke gemeente een stuurgroep opgestart om de 

uitvoering van het gemeentelijk klimaatplan op te volgen en bij te sturen. Tot 2020 

zullen deze stuurgroepen in alle gemeenten minstens 2 keer per jaar samen komen 

onder begeleiding van IOK. Begin 2017 werd een 1ste maal over de voortgang van 

elk lokaal klimaatactieplan gerapporteerd aan de Europese Commissie. 

 

Naast de implementatie van de actieplannen bouwde het streekproject 

Kempen2020 ook verder op succesvolle lopende acties enerzijds en op de 
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voorbereiding van het uitwerken van nieuwe projecten anderzijds, vertrekkende 

van de gemeentelijke klimaatactieplannen. Hieronder een niet-limitatief overzicht: 

 

– Organiseren van de Energie Infotoer 2017 – 2018 (najaar 2017 – voorjaar 

2018). 

– Het proefproject energiemeesters waarbij vrijwilligers worden gezocht om 

gezinnen in energiearmoede bij te staan om hun woning te renoveren en hun 

gedrag met betrekking tot hun energieverbruik aan te passen werd over de 

ganse Kempen uitgerold in samenwerking met Kamp C. Deze uitrol past binnen 

het Europese Shine-project. 

– Uitvoeren van het intergemeentelijk project Klimaatscholen jaargangen 

2014-2016, 2015-2017 en 2016-2018. In een breed partnerschap met de 

MOS-begeleiders, Djapo, Thomas More en de Energiesnoeiers gebeurde in 2014 

een bijsturing in functie van een versterkt participatief luik en de realisatie van 

structurele energiebesparingen op de scholen. Dit project wordt verder 

uitgediept binnen het Europese 2IMPRESZ-project. Parallel loopt het succesvolle 

aanbod milieulessen voor basisscholen. Voor het schooljaar 2017-2018 nemen 

21 gemeenten deel en kwam van 80 scholen een aanvraag voor lessen binnen. 

– Dossierverwerking door het lokale energiehuis in het kader van de Vlaamse 

energielening (voormalige FRGE) voor de realisatie van energiebesparende 

maatregelen m.b.t. de woning. 

– Ondersteunen en informeren van gemeenten met betrekking tot de uitrol van 

diepe geothermie en warmtenetten. 

– Opmaak van een portfolio Kempen2020 die alle acties en diensten van de 

verschillende actoren bundelt in een overzichtelijk geheel. 

– Gemeentelijke kernteams: halfjaarlijks voortgangsoverleg in elke gemeente in 

uitvoering van het klimaatactieplan. 

– Lerende netwerken schepenen leefmilieu en milieu-/duurzaamheidsambtenaren. 

– Lokale woonbeurzen rond duurzaam bouwen en wonen organiseren in 

samenwerking met Kempens Woonplatform. 

– Voorbereiden van een participatietraject met de burger i.s.m. Vormingplus en 

Campina Energie. 

– Duurzame wijkrenovaties werden opgestart in 2 wijken binnen het Shine-project. 

– Ondersteuningstraject voor BEN-renovaties werd uitgerold over de ganse 

Kempen in samenwerking met Kamp C binnen het Shine-project. 

– Samenaankoop muurisolatie (winter 2017-2018). 

 

Daarnaast stond IOK ook ter beschikking van de gemeenten in een faciliterende 

coördinatorrol: dit houdt in dat ingegaan wordt op elke vraag inzake energie en 

klimaat om gemeenten te begeleiden in de realisatie van acties uitgevoerd door 

derden (in voortdurend overleg met die andere spelers). Voorbeelden zijn: de 

realisatie van (ambitieuze) hernieuwbare energieprojecten (windenergie, zonne-

energie, biomassa, geothermie, koude-warmteopslag, warmtekrachtkoppeling, 

benutten afvalwarmte), energiebesparing bij bedrijven (kleinhandel, 

ziekenhuizen, …) of hiervoor een kader uitwerken. De coördinatorrol van IOK 

bestaat erin eigen expertise in te brengen, maar ook andere specifieke 

deskundigheid aan te trekken en als procesbegeleider de taak van de gemeente te 

verlichten. De portfolio is hierbij een belangrijk werkinstrument. 

 

Ook andere diensten gaven mee vorm aan de uitvoering van het klimaatactieplan, 

met inhoudelijke steun vanuit het duurzaamheidsteam, zoals bijvoorbeeld: 

 

– de realisatie van duurzame verkavelingen en duurzame mobiliteitsprojecten; 
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– duurzaamheidsaspecten verankeren in het gemeentelijk woonbeleid in 

samenwerking met Kempens Woonplatform; 

– verduurzamen bedrijventerreinen via bedrijventerreinmanagement. 

 

Naast de focus energie en klimaat wordt een 2de (kleinere) focus gelegd op 

biodiversiteit. Voor het in stand houden en versterken van de biodiversiteit in de 

Kempen worden naast de actie ‘Behaag onze Kempen’ (forfaitair) volgende acties 

voorbereid: 

 

– verder verkennen van een intergemeentelijke actie rond biodiversiteit en het 

ondersteunen van de bijenpopulatie in de Kempen (in overleg met provincie, 

SPK); 

– ondersteuning van gemeenten bij pesticidenvrij en onderhoudsarm beheer van 

het openbaar domein. Hierbij worden samenwerkingsverbanden (SPK, Boskat…) 

verder onderzocht. 

 

Het duurzaamheidsteam continueerde tevens haar eerstelijnsondersteuning door 

inzet van deeltijdse intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaren bij 

2 gemeenten: 25 % VTE in de gemeente Rijkevorsel en tot 40 % VTE in de 

gemeente Mol. 

 

4 Dienstverlening onder de vorm van kostendelend verlengstuk 

 

De juridische dienstverlening, de intercommunale milieudienst, de dienst GiD PBW, 

Kempens Woonplatform, de dienstverlening rond leegstand en 

conformiteitsonderzoeken, de dienstverlening informatieveiligheid en de dienst 

intercommunaal centrum voor geweldbeheersing functioneren als een kostendelend 

verlengstuk voor de deelnemende vennoten. Dit betekent dat de vennoten 

kostendelend samenwerken door een gezamenlijk beheer van dienstverlening en 

expertiseverwerving en dus ook door een gezamenlijke aanwerving van 

gespecialiseerd personeel. 

 

Intercommunale milieudienst (IMD) 

 

Milieuadviesverlening 

Alle 29 gemeenten uit het werkingsgebied van IOK zijn aangesloten bij IMD. Een 

interdisciplinair team geeft advies en ondersteuning bij milieudossiers. 

 

Inzake milieuadviesverlening werden er de afgelopen periode 112 nieuwe dossiers 

geopend; het merendeel had betrekking op vergunningsaanvragen. Eveneens 

werden er 2 dossiers behandeld in de context van het milieucoördinatorschap. 

 

Basispakket duurzaam beleid 

Een basispakket wordt aangeboden voor ondersteuning van alle deelnemers bij de 

uitbouw van een duurzaam milieubeleid. Het blijvend kunnen aanbieden van een 

gediversifieerd dienstenpakket op maat van de gemeenten blijft hierbij de 

hoofdopdracht. Dit dienstenpakket wordt hoofdzakelijk afgestemd op het lokale 

energie- en klimaatbeleid binnen het streekproject Kempen2020 onder de Europese 

noemer van de ‘Covenant of Mayors’ dat alle deelnemende gemeenten 

ondertekenden. Hiervoor wordt vanuit het kostendelend verlengstuk 1,5 VTE 

ingezet voor het verzekeren van volgende dienstverlening aan de gemeenten: 
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– opmaak en verspreiding van de intercommunale duurzaamheidskrant gericht 

naar de bevolking van de 29 IMD-gemeenten; 

– vertegenwoordiging van de Kempense gemeenten op gewestelijk niveau (Vlinter-

overleg, overleg met VVSG); 

– organisatie van de intergemeentelijke actie ‘Behaag onze Kempen’ in 

samenwerking met de gemeentebesturen en natuurverenigingen; 

– communicatie- en informatieverstrekking aan de gemeenten (o.a. loketfunctie, 

aanbod van artikelen, overlegrondes met schepenen van leefmilieu en 

milieuambtenaren). 

 

Juridische dienstverlening 

De juridische dienst verstrekt intern (aan directie/bestuursorganen IOK/IOK 

Afvalbeheer) en extern (aan vennoten) juridisch advies, in hoofdzaak over volgende 

thema’s: milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, overheidsopdrachten, contracten- 

en verbintenissenrecht en arbeids– en ambtenarenrecht. 

 

Tijdens de voorbije 6 maanden werden er 152 interne juridische dossiers 

aangemaakt. Er werden het voorbije halfjaar ook 622 externe dossiers opgemaakt. 

Bovendien is ook de vraagbaakfunctie van deze dienst erg belangrijk. 

Eveneens werden vanuit deze dienst volgende gezamenlijke aankopen gefaciliteerd: 

– persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) – gegund voorjaar 2017 

– bewakingscamera’s – gunningsprocedure lopende  

 

Interlokale vereniging milieuhandhaving 

In 2012 werd de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen opgericht, 

waarbij de invulling van de decretale verplichtingen van het 

milieuhandhavingsdecreet in hoofde van de gemeente als opdracht vooropstaat. 

17 gemeenten, 7 politiezones en IOK zijn vertegenwoordigd in de interlokale 

vereniging. Op vraag van het overlegorgaan werden binnen IOK 

3 milieutoezichthouders ingezet. Er werd gekozen voor een multidisciplinair team 

waarbij de nodige administratieve ondersteuning wordt voorzien. 

 

De voorbije 6 maanden werden 52 controles uitgevoerd en 43 adviezen gegeven. 

Eveneens werden de evoluties opgevolgd met betrekking tot het handhavingsbeleid 

in de sector van de ruimtelijke ordening. Mogelijks kunnen er, in de context van de 

omgevingsvergunning, een aantal synergiën ontwikkeld worden. 

 

Kempens Woonplatform 

De voorbije periode werd gewerkt aan de uitvoering van diverse acties, zoals 

opgenomen in het actieplan wonen. Verder werd er ingezet op het informeren van 

burgers (aanleveren van artikels, infosessie voor verhuurders, ondersteuning 

aanspreekpunten wonen…). De woongerelateerde beleidsontwikkelingen werden 

opgevolgd en vertaald naar de betrokken gemeenten. Kempens Woonplatform 

fungeerde voor de gemeenten tevens als vraagbaak voor woongerelateerde items, 

waarbij – indien relevant – steeds een terugkoppeling voorzien werd met de 

juridische dienst.  

 

De voorbije periode vonden verschillende besprekingen plaats in het kader van de 

verlenging van het project. 

 

Intergemeentelijke dienstverlening leegstand 

14 Kempense gemeenten doen beroep op IOK voor de opmaak en het beheer van 

het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen. IOK doet de 
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nodige administratieve en materiële vaststellingen voor de panden die opgenomen 

zijn in de gemeentelijke vermoedenslijsten. Verder staat IOK ook in voor de 

behandeling van ingediende beroepen en aanvragen tot schrapping uit het register. 

Tijdens de 6 beschouwde maanden werden 224 vaststellingen gedaan en 

33 administratieve aktes verzonden. Verder werden er 24 beroepen en 

17 schrappingsverzoeken behandeld. 

 

Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid om verwaarloosde panden te inventariseren 

overgedragen van Vlaanderen naar de gemeenten. IOK heeft hierop ingespeeld en 

haar dienstverlening rond leegstand uitgebreid met verwaarlozing. De voorbije 

periode hebben de gemeenten eigen reglementen opgemaakt en de nodige 

beslissingen genomen om de bevoegdheid over te dragen aan IOK. Hierdoor kan 

IOK vanaf heden ook op terrein gaan om verwaarloosde panden te inventariseren. 

 

Intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken 

 

De 16 gemeenten die aangesloten zijn bij de intergemeentelijke dienstverlening 

conformiteitsonderzoeken kunnen beroep doen op IOK voor het uitvoeren van de 

nodige vooronderzoeken en hercontroles in het kader van de procedure ongeschikt- 

en/of onbewoonbaarheidsverklaring van een woning of het uitvoeren van het 

conformiteitsonderzoek met het oog op de afgifte van een conformiteitsattest. De 

voorbije 6 maanden werden er 54 conformiteitsonderzoeken uitgevoerd in de 

aangesloten gemeenten. 

 

Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het 

Werk (GiD PBW) 

 

Voor de aangesloten lokale besturen fungeert de GiD PBW als de interne 

preventiedienst. In samenwerking met de respectieve externe preventiedienst 

adviseert de GiD PBW werkgever en werknemer over alle welzijnsaspecten 

verbonden aan arbeid. IOK treedt op als gastheer en organisator en is daarenboven 

zelf participerend bestuur.  

 

Zo organiseert de GiD PBW de interne preventiedienst voor in totaal 73 besturen. 

Deze besturen stellen samen 10.414 voltijdsequivalenten (of 15.283 werknemers) 

te werk. Het personeelsbestand van de dienst werd met 1 preventieadviseur 

uitgebreid om te voldoen aan het wettelijk vereist minimumniveau volgens het 

nieuwe Koninklijk besluit van 28 september 2016 dat de GiD PBW vergunt.  

 

In de periode mei 2017 t.e.m. oktober 2017 werden volgende activiteiten 

genoteerd m.b.t. 

 

– beleid: 25 

– activiteiten met EDPBW: 41 

– jaaractieplan – globaal preventieplan (dynamisch risicobeheersingssysteem): 40  

– ongevallenonderzoeken: 90 

– bijwonen CBPW: 79 

– geven van opleidingen / infosessies: 59 

– adviezen / onderzoeken: 421 

– rondgangen / werfbezoeken / werkplaatsbezoeken: 611 

– voorkomingsbeleid (aankoopbeleid – de 3 rode lichten): 343 
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De cel ‘veiligheid speelterreinen’ is werkzaam in 22 gemeenten, die in totaliteit 

circa 3.775 speeltuigen beheren verspreid over circa 688 speelterreinen. De 

jaarlijkse grondige controles worden systematisch uitgevoerd. Er wordt 

geparticipeerd in het ontwerp van nieuwe speelterreinen. Tevens wordt er 

deelgenomen aan werkgroepen. 

 

Dienstverlening informatieveiligheid 

 

De politie- en hulpverleningszones zijn er wettelijk toe gebonden om een consulent 

voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te stellen 

die de nodige richtlijnen, procedures en veiligheidsplannen op maat van de zone 

uitwerkt. Op vraag van de politie- en hulpverleningszones heeft IOK in 2016 het 

initiatief genomen om een dienstverlening op te zetten rond informatieveiligheid. 

Deze dienstverlening werd de voorbije periode uitgewerkt in samenspraak met de 

7 politiezones en 2 hulpverleningszones die wensen in te gaan op het aanbod. In de 

zomer van 2017 werd effectief van start gegaan met de dienstverlening. 

  

Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (ICG) 

 

IOK vervult een actieve rol in het beheer van het ICG. Op die manier wenst IOK de 

politiediensten maximaal te ondersteunen. Het centrum fungeert als 

trainingscentrum voor de lokale en federale politie, de douane en het Agentschap 

Natuur en Bos. 

 

5 Studiewerk en begeleiding 

 

Op 11 april 2016 werd het nieuwe samenwerkingsverband vzw Streekplatform 

Kempen opgericht, dit in opvolging van RESOC Kempen. Streekplatform Kempen is 

een netwerkorganisatie met als doelstelling het faciliteren van sociaal-economische 

samenwerking in de Kempen en het versterken van de ‘stem’ van de Kempen. Het 

streekpact en DYNAK vormen het overkoepelend kader van waaruit er voor de 

verschillende pijlers een uitvoeringsgerichte aanpak wordt ontwikkeld. Per pijler 

werd een trekker aangeduid die waakt over de realisaties. IOK beheert de 

governance van de pijler ‘ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio’, in 

samenwerking met de provincie Antwerpen en de governance van de pijler ‘groene 

en duurzame Kempen’ in samenwerking met RURANT vzw. vzw Streekplatform 

Kempen diende een projectvoorstel in bij ESF in functie van de cofinanciering van 

het samenwerkingsverband. Dit projectvoorstel werd goedgekeurd en is ingegaan 

op 1 september 2016 voor een periode van 3 jaar. 

 

De studiedienst stond ook in voor de opvolging van de beleidsplannen 2013-2018 

van IOK en IOK Afvalbeheer. De opmaak van jaaractieplannen en het formuleren 

van KPI’s om de voortgang te monitoren gebeurde eveneens door de studiedienst. 

IOK bood eveneens ondersteuning aan lokale besturen inzake lokale tewerkstelling 

en de regierol sociale economie. In het bijzonder werd het voorbije halfjaar het 

thema van wijkwerken van nabij opgevolgd: in samenwerking met Streekplatform 

Kempen, Welzijnszorg Kempen en de lokale regisseurs sociale economie werd een 

infosessie opgezet.  

 

Tijdens de zomer van 2015 heeft het Kempens spoorplatform een globale visie 

opgemaakt over het vervoer per spoor. Vanuit deze spoorvisie werden de voorbije 

periode de ontwikkelingen in het kader van het meerjareninvesteringsplan en het 

nieuwe vervoersplan opgevolgd. IOK volgde de afgelopen periode ook de algemene 
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ontwikkelingen op omtrent de eventuele heractivering van de IJzeren Rijn. Dit in 

navolging van de studie die het studiebureau Technum in 2009 in opdracht van IOK 

uitvoerde om de gevolgen van een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn in 

beeld te brengen en om hiervoor milderende maatregelen aan te reiken.  
 

De ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar busvervoer werden eveneens 

van nabij opgevolgd, dit in het licht van de onderhandelingen over de nieuwe 

beheersovereenkomst 2016-2020 van De Lijn en de omvorming van het concept 

basismobiliteit naar het nieuwe principe basisbereikbaarheid. In oktober werd een 

infosessie over de vervoerregio’s georganiseerd voor de Kempense lokale besturen.  

IOK organiseert in samenwerking met de dienst mobiliteit van provincie Antwerpen 

op regelmatige basis een regionaal mobiliteitsoverleg. In oktober vond een overleg 

plaats met de Kempense ambtenaren en schepenen onderwijs en andere relevante 

actoren over de resultaten van de fietsbarometer.  
 

IOK heeft in opdracht van de Conferentie van Kempense burgemeesters en het 

Streekplatform Kempen in 2016 een bevraging georganiseerd bij de Kempense 

gemeentebesturen over alle wegenwerken van enige omvang en met 

streekrelevantie die zij hebben neergelegd bij AWV. De resultaten van deze 

bevraging werden door een groep van experten geanalyseerd om te komen tot een 

ontwerp-prioriteitennota. Op basis van deze nota werd de dialoog aangegaan met 

AWV Antwerpen.  
 

In functie van een goede beleidsvoorbereiding wordt een actuele databank van 

socio-economische gegevens van de regio en de gemeenten bijgehouden. Vanuit de 

studiedienst worden tal van informatieve initiatieven genomen om de Kempense 

gemeentebesturen zoveel mogelijk informatie te bieden. Om dit te optimaliseren 

werd verder gewerkt aan de uitbouw van het communicatiebeleid. 
 

Vanuit deze dienst wordt eveneens de opmaak van de Europese projectdossiers 

ondersteund. 
 

Het recreatiedomein De Lilse Bergen blijft eveneens een aandachtspunt binnen de 

werking van IOK. 
 

6 Sociaal-cultureel beleid 
 

Het sociaal-cultureel beleid richt zich voornamelijk tot onderwijs en welzijn. 

Binnen de onderwijssector situeren de activiteiten zich rond allerlei 

vormingsactiviteiten van PVK (Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen). 

Daarnaast treedt IOK ook op als organisator en moderator van het intercommunaal 

examen. IOK organiseerde de voorbije periode ook een Kempens platform 

onderwijs voor schepenen en ambtenaren onderwijs over het nieuwe decreet 

deeltijds kunstonderwijs.  

Welzijnszorg Kempen is initiatiefnemer van diverse projecten in de sector van de 

OCMW’s. De organisatie neemt zelf initiatieven, maar participeert daarnaast in een 

aantal vzw’s. De ondersteuning van IOK situeert zich hierbij op het vlak van 

personeel en logistiek. 
 
 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/13 tot en met 2/15 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/13 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Ontwerp van statutenwijziging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met aangetekend schrijven van 20 oktober 2017 stelt de dienstverlenende 

vereniging IOK de provincie in kennis van een aantal voorstellen van 

statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 23 januari 2018 zullen 

worden voorgelegd. 

 

De wijzigingen hebben betrekking op: 

 

Artikel 3 : Doel 

  Met ingang van 1 juli 2016 werd artikel 44 §2, 1bis van het 

BTW-wetboek vervangen door artikel 44 §2bis waardoor de 

vrijstelling voor kostendelende verenigingen (nu: zelfstandige 

groeperingen) werd gewijzigd en de toepassingsvoorwaarden 

werden versoepeld. Bij Circulaire nr. 31/2016 (nr. ET 127.540) 

van 12 december 2016 werd door de BTW-administratie de 

noodzakelijke toelichting gegeven bij de gewijzigde 

BTW reglementering voor zelfstandige groeperingen.  

  In toepassing van het (nieuwe) artikel 44 §2bis van het 

BTW-wetboek kan IOK optreden als zelfstandige groepering 

ten aanzien van de deelnemende gemeenten en kan de 

dienstverlening van IOK aan de deelnemende gemeenten, mits 

voldaan is aan bepaalde voorwaarden, in principe integraal 

van BTW worden vrijgesteld. 

 

Artikel 13-15-45  : Aanpassing met modaliteiten die van toepassing zijn op de 

figuur van de zelfstandige groepering/kostendelende 

vereniging. 

 

****** 

 

De voorgestelde wijzigingen, die u terugvindt in Sindala, hebben geen invloed op de 

rechten en plichten van de provincie. Uw raad wordt dan ook voorgesteld hiermee 

in te stemmen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 23 januari 2018 een buitengewone algemene vergadering 

wordt gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 
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Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het ontwerp van statutenwijzigingen van de dienstverlenende 

vereniging IOK dat zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 

23 januari 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Bij IOK is het een beetje hetzelfde als bij IGEMO, maar IOK heeft 

niet geantwoord op onze vragen. Hier gaan wij ons dus onthouden. 
 

 

Nr. 2/14 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Algemene vergadering 19 december 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IOK deelt mee dat haar algemene vergadering zal 

doorgaan op dinsdag 19 december 2017 om 18.30 uur in het kantoorgebouw van 

IOK (zaal Kamperfoelie), Antwerpseweg 1, 2440 Geel, met volgende agenda: 

 

1. Statutaire benoemingen. 

2. Ondernemingsplan 2018. 

3. Begroting 2018. 

4. Varia. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Ivo Bollen, raadslid, met 

als plaatsvervanger mevrouw Nicole Boonen, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

vereniging IOK tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 19 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

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

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging IOK van 19 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/15 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Buitengewone algemene vergadering 23 januari 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IOK deelt mee dat haar buitengewone algemene 

vergadering zal doorgaan op dinsdag 23 januari 2018 om 19.00 uur op de zetel van 

de vereniging, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, met volgende agenda : 

 

1. Statutenwijziging. 

2. Varia. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Ivo Bollen, raadslid, met 

als plaatsvervanger mevrouw Nicole Boonen, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

vereniging IOK tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 23 januari 2018 een buitengewone algemene vergadering 

wordt gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de buitengewone algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging IOK van 23 januari 2018. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 2/13 tot en met 2/15 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/13, 2/14 en 2/15 worden goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 

12 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/16 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 

 

Dia 1 

1typ hier je voettekst

Toelichting aan bestuurders over

- evaluatie begroting 2017

- begroting 2018

van Pidpa o.v.
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Dia 2 

2

• Evaluatie 2017

– Realisaties 2017

– Begrotingsresultaat 2017

• Begroting 2018

– Bouwstenen begroting 2018

– Begrotingsresultaat 2018

• Conclusies

typ hier je voettekst

Inhoud

 
 

Voor PIDPA is het leveren van kwaliteitsvolle producten en dito dienstverlening een 

topprioriteit. Hiervoor kunnen wij rekenen op loyale partners en gemotiveerde en 

gespecialiseerde medewerkers. 

PIDPA beschikt hiervoor over een duurzame productie- en distributie-infrastructuur 

voor drinkwater en bouwt haar rioleringsinfrastructuur verder uit. 

 

Samen met u kijken wij naar onze realisaties van 2017 en blikken wij vooruit naar 

de uitdagingen die ons in 2018 wachten. Wij overlopen het geëvalueerde 

begrotingsresultaat voor 2017 en brengen u de bouwstenen van de begroting 2018. 

 

 

Dia 3 

3

• Evaluatie 2017

– Realisaties 2017

– Begrotingsresultaat 2017

• Begroting 2018

– Bouwstenen begroting 2018

– Begrotingsresultaat 2018

• Conclusies

typ hier je voettekst

Inhoud

 
 

Eerst overlopen wij 2017 en evalueren de begroting 2017 met nieuwe en 

geactualiseerde gegevens. 
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Dia 4 

4

Pidpa: waterbedrijf met laagste drinkwatertarieven

voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten

typ hier je voettekst

Realisaties 2017

Tariefvergelijking Pidpa – andere waterbedrijven vanaf 1 januari 2017

Basistarief 

huishoudelijk €/m³

+ %  tov 

Pidpa

Vlak tarief

niet-huishoudelijk 

€/m³

+ % tov Pidpa

Pidpa 1,2276 1,3709

Water-link 1,3437 9,46 1,4940 8,98

Knokke-Heist 1,3664 11,31 1,8755 36,81

IWVA 1,5571 26,84 1,7831 30,07

VIVAQUA 1,6321 32,95 3,2321 135,76

De

Watergroep

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

IWVB 1,8752 52,75 2,9770 117,16

Farys 1,9615 59,78 3,7920 176,61

 
 

Al jaren is PIDPA het waterbedrijf met de laagste drinkwaterprijs in Vlaanderen – 

dat blijft ook zo in 2017. 

In vet ziet u in percenten hoe de drinkwatertarieven van de andere 

drinkwaterbedrijven zich verhouden t.o.v. die van PIDPA – zowel voor de 

huishoudelijke als de niet-huishoudelijke klanten. 

 

 

Dia 5 

5

• Meer verkoop van drinkwater door

– droog voorjaar

– warme start van de zomer / droge zomer

typ hier je voettekst

Realisaties 2017 - Drinkwater 

 
 

Het geraamde waterverbruik is bijgestuurd n.a.v. het droog voorjaar en de warme 

start van de zomer: zo wordt nu 1,67 mio m³ meer ingerekend. 

Zoals steeds, zijn dit geschatte m³. Belangrijk te vermelden is dat de 'droogte' in 

2017 uitzonderlijk was, wat leidde tot het instellen van een ‘verspilverbod’. 

PIDPA heeft zonder problemen deze periode overbrugd. 
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Dia 6 

 

6

• Investeren in 

– medewerkers: vervangingen, opleiding en met oog voor de 
mobiliteitsproblematiek

– rollend materieel: vervanging van  50 voertuigen (ook CNG)

– productie-infrastructuur: nieuwbouw WPC Essen

– werken aan distributieleidingen

typ hier je voettekst

Realisaties 2017 - Drinkwater 

 
 

 

PIDPA blijft investeren in mensen en middelen. Slechts op deze manier kan PIDPA 

haar klanten en vennoten de beste dienstverlening blijven garanderen.  
 

Op het vlak van medewerkers zorgt PIDPA voor een professionele begeleiding en 

opleiding van haar medewerkers. Voor zij die het bedrijf verlaten (o.a. door 

pensionering) worden tijdig vervangers gezocht. Vanzelfsprekend neemt PIDPA, 

met het oog op de mobiliteitsproblematiek, talrijke initiatieven: zo werd o.a. het 

project rond thuiswerk uitgebreid, werden de glijdende werkuren uitgebreid ten 

gevolge van de talrijke wegenwerken in en rond Antwerpen (voor medewerkers met 

standplaats Antwerpen) en werd de fietsvergoeding opgetrokken van 0,15 EUR/km 

tot 0,20 EUR/km. 
 

Het wagenpark is vernieuwd met een 50 tal nieuwe voertuigen –waaronder een test 

met voertuigen op natuurlijk gas. 
 

In Essen is gestart met de bouw van een gloednieuw WPC. 
 

Zoals in 2016 blijft PIDPA aan een hoog tempo vervangings- en 

vernieuwingswerken uitvoeren aan haar drinkwaterleidingen. 
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Dia 7 

7

• Toetreding Puurs tot HidrIba vanaf 1/1/2018

 Pidpa riolering in 35 gemeenten 

• 40 miljoen euro investeringen in uitvoering

• 148 miljoen euro investeringen gepland

typ hier je voettekst

Realisaties 2017 - Riolering

 
 

Op 16 oktober beslist de gemeenteraad van Puurs tot toetreding in HidrIba. Vanaf 

1 januari 2018 staat PIDPA ook daar in voor de installatie en het onderhoud van de 

individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties. 

 

In 2017 worden voor de 34 gemeenten, die voor hun rioleringsbeheer bij PIDPA zijn 

aangesloten, voor 40 miljoen EUR aan werken in uitvoering geplaatst. De komende 

jaren worden nog werken gepland voor een totaal van 148 miljoen EUR. 

 

 

Dia 8 

8

• beste familievriendelijk toeristisch product

• record aantal bezoekers: + 50.000 in 2017

• ontvangst 600.000ste bezoeker op 5 augustus 

typ hier je voettekst

Realisaties 2017 - Hidrodoe

600.000 ste bezoeker

 

 

In januari ontvangt PIDPA de award van Toerisme Vlaanderen van ‘best 

familievriendelijk toeristisch product in Vlaanderen’. 

Na een stijging van de bezoekersaantallen in 2016 met 13% t.o.v. 2015, wordt 

2017 opnieuw een recordjaar. 
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Door o.a. een 7 op 7-opening in de maanden juli en augustus, zal Hidrodoe dit jaar 

meer dan 50.000 bezoekers verwelkomen, wat het beste resultaat is sinds de 

opening in 2003. 

 

Op 5 augustus ontvangt Hidrodoe haar 600.000ste bezoeker. 

 

 

Dia 9 

9

Begroting en evaluatie begroting

typ hier je voettekst

Begrotingsresultaat 2017

Evaluatie 2017 Evaluatie 2017  

excl. aanpassing 

respo-voorziening

Begroting 2017

Activiteit Water € -57.043.481 € 6.021.381 € 4.687.772 

Activiteit HidroRio € 9.169.901 € 9.018.249 € 8.563.895 

Activiteit HidroGem € 1.874.438 € 1.874.438 € 1.865.381 

Totaal € -45.999.142 € 16.914.068 € 15.117.048 

 

 

Nu over naar de cijfers. 

De begroting 2017 die PIDPA vorig jaar voorlegde, sluit af met een positief saldo 

van 15.117.000 EUR, onderverdeeld als volgt: 

 

- voor het onderdeel ‘water’ 4.688.000 EUR 

- voor het onderdeel HidroRio en HidroGem een begroot resultaat van 

respectievelijk iets meer dan 8,5 miljoen EUR en bijna 2 miljoen EUR. 

 

De evaluatie van de begroting 2017 geeft – vóór de verwerking van de 

responsabiliteitsvoorziening (zie verder) – een resultaat van 16,9 miljoen EUR, of 

een positieve bijsturing van circa 2 miljoen EUR. 
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Dia 10 

10

Opbrengsten:

+ 3 miljoen euro meer omzet

meer verkoop drinkwater en proceswater

- 0,6 miljoen euro kostenvergoedingspercentage BGS

 Circa 2 miljoen verschil tov oorspronkelijke begroting

typ hier je voettekst

Begrotingsresultaat 2017  - Activiteit Water

 

 

Het geraamde verbruik in de begroting is bij de evaluatie positief bijgestuurd. Door 

het droge voorjaar en de warme zomermaanden vertaalt zich dat in een toename 

van 1,67 miljoen m³ t.o.v. de oorspronkelijke begroting. De omzet uit water 

(drinkwater aan klanten, aan waterleidingsbedrijven en proceswater) is hierdoor 

3 miljoen EUR hoger dan oorspronkelijk geraamd. 

 

Het Ministerieel Besluit van 5 oktober 2017 vermindert het aan PIDPA toekomend 

kostenvergoedingspercentage op de bovengemeentelijke sanering van 4 naar 

2,74 %. Dit geeft een minderopbrengst van iets meer dan 0,6 miljoen EUR. 

 

Deze 2 punten verklaren het verschil tussen de begroting en de geëvalueerde 

begroting vóór de verwerking van de responsabiliteitsvoorziening (zie verder). 

 

Voor de overige kosten en opbrengsten liggen de geëvalueerde cijfers grosso modo 

in lijn met de begroting. 

 

Dia 11 

11

Begroting en evaluatie begroting

typ hier je voettekst

Begrotingsresultaat 2017

Evaluatie 2017 Evaluatie 2017  

excl. aanpassing 

respo-voorziening

Begroting 2017

Activiteit Water € -57.043.481 € 6.021.381 € 4.687.772 

Activiteit HidroRio € 9.169.901 € 9.018.249 € 8.563.895 

Activiteit HidroGem € 1.874.438 € 1.874.438 € 1.865.381 

Totaal € -45.999.142 € 16.914.068 € 15.117.048 
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Met inrekening van de voorziening rond de responsabiliseringsbijdrage, geeft dit 

echter een negatief resultaat voor de activiteit water van 57 miljoen EUR! 

Dat vraagt om meer uitleg… 
 

Dia 12 

12

Voorziening responsabiliseringsbijdrage

typ hier je voettekst

Begrotingsresultaat 2017 - Activiteit Water

 

 

Dit negatief resultaat van de activiteit ‘water’ vindt haar oorsprong in de aanleg van 

een voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage. 
 

Nog even ter verduidelijking, wordt deze responsabiliseringsbijdrage als volgt 

berekend per bestuur: 
 

- de jaarlijkse pensioenlasten van de gepensioneerden van het bestuur 

- minus de RSZ-bijdrage voor pensioenen van de huidige statutaire 

PIDPA-medewerkers. 
 

Wanneer de lasten van de gepensioneerden hoger zijn dan de RSZ-bijdragen, moet 

het bestuur minstens 50% van deze kost extra betalen. 
 

Dia 13 

13

Voorziening responsabiliseringsbijdrage

• voorziening werd tot boekjaar 2016 aangelegd voor de 
komende 6 jaar (9,8 miljoen euro per 31/12/2016)

• opname alle (geactualiseerde) toekomstige verplichtingen 
responsabiliseringskost statutaire medewerkers (73,7 miljoen)

geen effect op de drinkwatertarieven

continuïteit van Pidpa komt niet in het gedrang

typ hier je voettekst

Begrotingsresultaat 2017- Activiteit Water
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Tot het boekjaar 2016 legde PIDPA een voorziening aan in functie van het geraamd 

bedrag aan responsabiliseringsbijdragen dat PIDPA voor de volgende zes 

kalenderjaren verschuldigd is. De voorziening werd reeds pro rata temporis 

opgebouwd in functie van het kalenderjaar waarin de kost wordt gedragen. 

 

Evenwel werd deze werkwijze aangepast en dit door: 

 

- de vaststelling dat deze jaarlijkse kost een blijvend gegeven is 

- het feit dat PIDPA vanaf 2019 geen medewerkers meer vast zal benoemen 

 

Dit is in lijn met de initiatieven van sommige andere besturen inzake het aanleggen 

van een voorziening voor deze kosten. 

 

Een externe partij maakte een actuariële inschatting van deze toekomstige lasten. 

Na goedkeuring van deze methodiek door de bedrijfsrevisor, legt PIDPA hiervoor 

binnen de activiteit Water een voorziening aan per 31 december 2017 van ruim 

73 miljoen EUR. Hierdoor is het netto-effect op het resultaat 2017 – rekening 

houdend met de afrekening 2017 en de reeds aangelegde en geraamde voorziening 

– 63 miljoen EUR. 

Jaarlijks zal dit bedrag geactualiseerd worden, steeds door het extern bureau. 

 

Het verlies dat de aanleg van deze voorziening genereert, wordt opgevangen door 

aanwending van de reserves. Dit zal aan de AV van 18 juni 2018 worden 

voorgelegd. 

Deze voorziening brengt geenszins de continuïteit van PIDPA in het gedrang, en 

dient evenmin gedragen te worden door een verhoging van de drinkwatertarieven. 

 

 

Dia 14 

14

• Evaluatie 2017

– Realisaties 2017

– Begrotingsresultaat 2017

• Begroting 2018

– Bouwstenen begroting 2018

– Begrotingsresultaat 2018

• Conclusies

typ hier je voettekst

Inhoud

 

 

Ook in 2018 wachten PIDPA talrijke uitdagingen. We geven hierna de bouwstenen 

van de begroting 2018 en het begrotingsresultaat 2018. 
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Dia 15 

15

• Een dalende waterverkoop

typ hier je voettekst

Bouwstenen begroting 2018

 

 

Voor de raming van de waterverkoop blijft de trendanalyse van de verbruiken over 

de laatste 10 jaar die een daling vooropstelt, een richtlijn. 

 

Het waterverbruik in 2017 in het verzorgingsgebied wordt geraamd op 

57,7 miljoen m³. 

Voor 2018 brengen we 56 miljoen m³ in rekening.  

 

Zoals de voorbije jaren blijven de aan- en verkopen met andere 

drinkwaterbedrijven gelijk: 

 

• de verkoop van 1,17 miljoen m³ aan Water-link en de Watergroep 

• en de aankoop 3 miljoen m³ van Water-link, vnl. voor de bevoorrading van de 

Rupelstreek en de regio Mechelen, voornamelijk in de zomerperiode.  

 

 

Dia 16 

16

• Nieuwe tarieven - drinkwater

conform ingediend tariefplan + indexatie einde 2016

typ hier je voettekst

Bouwstenen begroting 2018

HH : huishoudelijk, nHH : niet-huishoudelijk, GV : grootverbruikers.

Tarief 2017 €/m³ Tarief 2018 €/m³

HH - basistarief 1,2276 1,2604

HH - comforttarief 2,4552 2,5208

nHH – vlak tarief (tot 500 m³/j) 1,3709 1,4099

nHH GV (>500 – 100,000 m³/j 1,0917 1,1208

nHH – GV (>100.000 m³/j) 1,0153 1,0423

 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 113 

PIDPA gaat verder op de tarieven van het goedgekeurde tariefplan 2017-2022. 
 

Het Ministerieel Besluit laat een jaarlijkse indexering van de tarieven toe. 
 

Per 1/1/2017 heeft PIDPA de tarieven niet geïndexeerd.  
 

Voor 2018 is enkel de index einde 2016 (1,68%) in rekening gebracht – de 

indexering per einde 2017 nu niet doorgerekend worden in de tarieven voor 2018. 
 

Dit heeft een lichte verhoging van de drinkwaterprijzen tot gevolg maar zo blijft 

PIDPA toch nog onder het toegelaten maximumtarief van het tariefplan. 
 

Dia 17 

17

• Nieuwe tarieven - HidroRio

GSB-HidroRio jaar X = 95% van het maximum GSB-tarief van jaar X-1

typ hier je voettekst

Bouwstenen begroting 2018

HH : huishoudelijk, nHH : niet-huishoudelijk.

Tarief 2017 €/m³ Tarief 2018 €/m³

HH - basistarief 1,2381 1,2601

HH - comforttarief 2,4663 2,5202

nHH 1,4028 1,4277

 

 

Het HidroRio-tarief voor de gemeentelijke saneringsbijdrage/-vergoeding 2018 

wordt opnieuw bepaald op 95% van het maximumtarief van het vorige jaar. 
 

Ter vergelijking: 78% van de Vlaamse gemeenten hanteren reeds het 

maximumtarief in 2017. 
 

Dia 18 

18

• Stijging vergoeding aan gemeenten voor prestaties

typ hier je voettekst

Bouwstenen begroting 2018
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Toekomstgericht werken gebeurt altijd in overeenstemming met de wensen en de 

verwachtingen van de vennoten. Voor PIDPA is het belangrijk dat de partners -de 

steden en gemeenten in het verzorgingsgebied- zich verbonden voelen met het 

bedrijf en dat samen wordt gezocht naar antwoorden op de uitdagingen. Ook in 

2018 blijft PIDPA investeren in haar partners. 
 

In 2017 zijn de prestatievergoedingen verhoogd. Ook in de begroting 2018 is een 

verhoging ingerekend met 0,5 miljoen EUR tot 11 miljoen EUR. 
 

Dia 19 

19

Voorziening responsabiliseringsbijdrage

• Actualisering actuariële berekening activiteit water : 

2,8 miljoen euro

• Voor compartiment riolering geen significante impact

typ hier je voettekst

Bouwstenen 2018 

 

 

De geschatte aangroei van de provisie voor responsabiliseringsbijdrage voor de 

activiteit Water wordt ingeraamd op 2,8 miljoen EUR. Deze is mee in de begroting 

opgenomen. 
 

Ter info: voor het onderdeel ‘riolering’ wordt vandaag en in de komende jaren nog 

geen respo-bijdrage betaald. Om een toekomstige bruuske aanleg te vermijden, 

wordt toch jaarlijks een beperkte provisie aangelegd. Dit heeft voor 2017 noch voor 

2018 een belangrijke impact. 

 

Dia 20 

20typ hier je voettekst

Begrotingsresultaat 2018

Begroting 2018 Evaluatie 2017  

excl. respo-

voorziening

Evaluatie 2017

Activiteit Water € 1.784.350 € 6.021.381 € -57.043.481 

Activiteit HidroRio € 8.523.409 € 9.018.249 €9.169.901

Activiteit HidroGem € 1.720.823 € 1.874.438 € 1.874.438 

Totaal € 12.028.581 € 16.914.068 € -45.999.142 
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Zonder rekening te houden met het eenmalige effect van de 

responsabiliseringsbijdrage in 2017, zijn de belangrijkste evoluties tussen het 

resultaat van 2017 en 2018 : 

- een terugval van de financiële resultaten (-1,6 miljoen EUR) 

- verminderde inkomsten van de gsm-operatoren voor het gebruik van 

watertorens (-0,6 miljoen EUR) 

- verminderde inkomsten door een dalend waterverbruik. 
 

Dia 21 

21

• Evaluatie 2017

– Realisaties 2017

– Begrotingsresultaat 2017

• Begroting 2018

– Bouwstenen begroting 2018

– Begrotingsresultaat 2018

• Conclusies

typ hier je voettekst

Inhoud

 

 

2018 wordt opnieuw een jaar met belangrijke uitdagingen: PIDPA blijft inzetten op 

kostenefficiëntie, zonder in te boeten op kwaliteit, noodzakelijke 

(vervangings-)investeringen en klantvriendelijke dienstverlening. 

Het stroomlijnen van deze processen wordt continu verbeterd via de audits in het 

kader van het behoud van 

- ISO 9001 en 14001 

- ISO 17025 

- Groene sleutel voor Hidrodoe 

Momenteel is het actieplan ingediend om het VOKA-duurzaamheidscharter te 

behalen: audit hiervan is gepland begin 2018.  
 

PIDPA blijft verder groeien en blijft zich verder ontwikkelen, en kan hiervoor 

rekenen op haar ruime ervaring en kennis, een uitstekende band met haar 

vennoten en gemotiveerde medewerkers.  

Dit beleid, dat onder leiding van voorzitter Eddy Huyghe gedurende 16 jaar werd 

uitgetekend, wordt voortgezet door Mieke Van den Brande, nieuwe voorzitter vanaf 

19 december 2017. 
 

Per eind 2018 zal ook de voorziene uittreding van de provincie Antwerpen als 

vennoot aan de orde zijn.  
 
 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 2/17 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

Algemene vergadering 18 december 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De opdrachthoudende vereniging PIDPA deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op maandag 18 december 2017 om 11.00 uur in het congrescentrum 

van Aldhem Hotel, Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk, met volgende agenda: 

 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 

2. Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 

strategieën in 2018. 

3. Benoeming(en). 

4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 

gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, aan 

als provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging PIDPA tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2018. Luk Lemmens vervangt de heer Jan Hofkens echter in de raad van bestuur 

van PIDPA, zodat Bruno Peeters als effectieve provinciale vertegenwoordiger werd 

aangeduid. De heer Jan De Haes, die hem opvolgt als gedeputeerde, zal als 

effectieve vertegenwoordiger optreden. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 18 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging PIDPA van 18 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

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. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben nee gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 10 onthoudingen. 
 
 

Nr. 2/18 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. 

Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 

Toelichting 
 
 

 
 

Inleiding 
 

PONTES is het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat twee crematoria 

beheert (Antwerpen en Turnhout). Het is een opdrachthoudende vereniging van 

59 gemeenten uit de provincies Antwerpen en Limburg, samen met het 

provinciebestuur van Antwerpen. 
 

Het crematorium van Antwerpen is in werking sinds februari 1983, dat van 

Turnhout sinds september 1992. De Limburgse gemeenten zijn in 2013 toegetreden 

omdat er een nieuw project in ontwikkeling is, met name de bouw van een derde 

crematorium naast de begraafplaats ‘Centrum’ in Lommel. De doelstelling is om dit 

crematorium in maart 2018 in gebruik te nemen. 
 

Doel van de vereniging 
 

De intergemeentelijke vereniging heeft tot doel: het oprichten, het besturen en het 

exploiteren van één of meer crematoria en één of meerdere intercommunale 

begraafplaatsen. Zij mag alle verrichtingen doen, die rechtstreeks met dat doel 

verband houden. De werking van de intercommunale vereniging is niet beperkt tot 

de bevolking van haar leden-gemeenten. 
 

De dienstverlening 
 

De basisdienstverlening in de crematoria van Antwerpen en Turnhout is steeds 

ongewijzigd gebleven, met name het uitvoeren van crematies, het verzorgen van 

afscheidsplechtigheden in de aula’s en het aanbieden van uitvaartmaaltijden in de 

verschillende koffiekamers. 
 

PONTES stelt gratis personeel (o.a. ceremonieleider) ter beschikking van de 

families voor de verzorging van de plechtigheden in de aula’s van beide crematoria. 

Ook bijstand van een moreel consulent of gebedsvoorganger is kosteloos.  
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Nabij de hoofdingang van het crematorium Antwerpen bevinden zich de 

herdenkingszuilen. De nabestaanden kunnen hier met een naamplaatje hun 

overledene, van wie de as verstrooid werd, gedenken. Opvang van familie, 

vrienden en kennissen van de overledene, samen met respect voor die overledene 

staan steeds centraal in deze dienstverlening. 

 

Sinds oktober 2012 kunnen bezoekers van het crematorium van Antwerpen terecht 

in een nieuwe cafetaria. 

 

Overzicht infrastructuur 

 

 Crematies: 

- crematorium van Antwerpen: 6 crematieovens; 

- crematorium van Turnhout: 3 crematieovens; 

- crematorium van Lommel: 3 crematieovens. 

 

 Plechtigheden: 

- 2 aula’s in Antwerpen (chrysant en aster); 

- 1 aula in Turnhout; 

- 2 aula’s in Lommel. 

 

 Uitvaartmaaltijden: 

- crematorium van Antwerpen: 7 koffiekamers + cafetaria; 

- crematorium van Turnhout: 3 koffiekamers; 

- crematorium van Lommel: 3 koffiekamers + cafetaria. 

 

Statistische gegevens 

 

Overzicht van het aantal crematies per crematorium: 
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Hieronder vindt u een overzicht van de statistische gegevens voor de verschillende 

vormen van dienstverlening van PONTES over de voorbije vijf jaren. 

 

 

Financiële gegevens 2016 

 

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een resultaat van 279.657,78 EUR. Hiervan 

werd 13.982,89 EUR als wettelijke reserve aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Samen met de overgedragen winst van het boekjaar 2015 (2.295.968,59 EUR) 

bedraagt de over te dragen winst naar het boekjaar 2017 bijgevolg 

2.561.643,48 EUR. Voor 2017 werd een begroting in evenwicht voorzien. 

 

Budget en investeringen dienstjaar 2018 

 

De omvang van het budget 2018 neemt toe doordat de exploitatie van het derde 

crematorium voor het eerst mee wordt begroot. De operationele activiteiten zullen 

starten in maart 2018, zodat de inkomsten en uitgaven voor 10 maanden 

exploitatie mee in rekening worden genomen. We plannen in 2018 ongeveer 

1.500 crematies, 400 afscheidsplechtigheden en 250 uitvaartmaaltijden te 

organiseren. 

 

Voor het dienstjaar 2018 zijn volgende investeringen gepland: 

 vernieuwing en uitbouw audiovisuele installatie in het crematorium van 

Antwerpen 

 renovatie van de aula ‘Aster’, de koffiekamers en de familiekamers in het 

crematorium van Antwerpen 

 aankoop van keuken- en zaaluitrusting voor het crematorium van Lommel 

 volledige vernieuwing van de ICT-systemen voor heel de organisatie 

 

Milieu 

 

De in de milieuvergunningen opgelegde metingen bevestigen dat de crematoria van 

Antwerpen en Turnhout voldoen aan de normen van Vlarem II. PONTES investeert 

proactief veel middelen in het onderhoud van de crematieovens teneinde alle 

milieunormen te kunnen respecteren. Uit de verschillende metingen, die door een 
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onafhankelijk organisme (S.G.S.) worden uitgevoerd, blijkt dat deze inspanningen 

vruchten afwerpt. 

 

Wetgeving 

 

PONTES zal zich blijven inzetten voor een correcte toepassing van het decreet van 

16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/19 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. 

Algemene vergadering 20 december 2017. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De opdrachthoudende vereniging PONTES deelt mee dat haar algemene 

vergadering zal doorgaan op woensdag 20 december 2017 om 18.30 uur in “Salons 

van Edel”, Terbekehofdreef 13, 2610 Wilrijk, met volgende agenda : 

 

1. Verslag algemene vergadering 14 juni 2017. Goedkeuring. 

2. Beleidsnota 2018. Goedkeuring. 

3. Budget 2018. Goedkeuring. 

4. Varia en rondvraag. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 

gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Rik Röttger, gedeputeerde, aan als 

provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging PONTES tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2018. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 20 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PONTES; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging PONTES van 20 december 2017. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Vorig jaar en het jaar ervoor hebben wij dat goedgekeurd. Maar het 

verwondert het ons toch dat we bij PONTES, een van de meest transparante 

intercommunales, in de ons voorgelegde niets vinden over de voorbereiding voor de opvang 

van de gevolgen voor de uitstap van de provincie, ook al is die in 2018. Want in hun 

toelichting die wij een 3-tal jaren gekregen hebben, hebben zij ons meegedeeld dat het 

een zware dobber zou worden voor PONTES als kleine intercommunale. Wij vinden daar 

niets van terug, vandaar de stap achteruit in ons stemgedrag. 

 

 

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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

13 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Verschuiving middelen van budgetsleutel 

0590/64900000 Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) 

naar POM Antwerpen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Vlaamse regering wil het streekbeleid in Vlaanderen versterken. Dit gebeurt niet 

langer via de SERR/RESOC’s. De Vlaamse regering heeft de huidige werking van de 

RESOC’s en SERR’s stopgezet op 31 augustus 2016. 

 

Met het vernieuwd streekbeleid zet de Vlaamse regering in op actiegerichte 

samenwerkingsverbanden die met lokale initiatieven de sociaaleconomische 

uitdagingen van een streek het hoofd bieden. Specifiek wordt er een belangrijke rol 

weggelegd voor de lokale besturen om het toekomstig streekoverleg te initiëren, dit 

in overleg met en betrokkenheid van de sociale partners en provincies.  

 

Onder budgetsleutel 2017/64900000/21/0590 (ramingsnummer 2017140336) staat 

een nominatieve subsidie ingeschreven ten behoeve van de vzw ERSV provincie 

Antwerpen (N)/Overige economische zaken. Oorspronkelijk was hier een bedrag 

van 120.000 EUR ingeschreven. Hiervan werd een bedrag van 40.000 EUR 

uitgetrokken voor een nieuwe nominatieve subsidie voor het streekplatform 

Rivierenland (provincieraadsbesluit van 22 juni 2017).  

 

Door de beslissing van de Vlaamse regering omtrent het nieuw streekbeleid is er 

geen rol meer weggelegd voor de RESOC’s binnen het streekontwikkelingsbeleid 

van de provincie Antwerpen. Gelet op deze beslissing van de Vlaamse regering en 

de daaruit vloeiende nieuwe structuren voor het streekoverleg wordt aan uw raad 

voorgesteld om de huidige nominatieve subsidie (80.000 EUR) ingeschreven ten 

behoeve van de vzw ERSV provincie Antwerpen te verschuiven naar POM 

Antwerpen.  

 

POM Antwerpen is een geprivilegieerde partner in het streekontwikkelingsbeleid van 

de provincie Antwerpen. In de beheersovereenkomst tussen provincie Antwerpen 

en POM Antwerpen is er een duidelijke taakstelling opgenomen voor POM 

Antwerpen in het kader van streekontwikkeling. POM Antwerpen vormt het 

instrument bij uitstek waarmee de provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch 

beleid uitvoert. 

 

De verschuiving van bovenstaande middelen wordt doorgevoerd via een Aanpassing 

van de Raming (ARA) in Olympus. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt om 80.000,00 EUR vanuit budgetsleutel 0590/64900000 

Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) (ramingsnummer 2017140336) te 

verschuiven naar POM Antwerpen (ramingsnummer 2017140772). 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Voorzitter, ik heb een probleem. Mijn stemcomputer is hier net 

overgeschakeld op het Engels. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, er wordt aan ons provincieraadsleden 

gevraagd 80.000 EUR door te schuiven naar de POM. Er wordt niet echt iets concreets 

tegenover gesteld. Er wordt verwezen naar de beheersovereenkomst, maar blijkbaar 

voldoet die niet om de taken uit te voeren die tot nu toe zijn afgesproken, want er moet 

nog 80.000 EUR bijkomen voor Streekontwikkeling. Moet er dan geen addendum aan de 

beheersovereenkomst toegevoegd worden bijvoorbeeld. Dat is wat wij hier voorstellen op 

dit vlak, want wij gaan hier als raad POM - waar toch de volledige deputatie ook 

directiecomité vormt - 80.000 EUR toeschuiven. Daar mag toch wel wat meer tegenover 

staan dan wat er nu gezegd wordt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Er is uitgelegd in de commissie dat we dat overdragen 

naar POM omdat de Streekontwikkeling voor stad en rand niet rond geraakt is, maar om de 

kredieten daarvoor naar de toekomst toe blijvend te kunnen bestemmen, waar dit wellicht 

zal vertalen in een studie ter voorbereiding van de komende beleidsperiode. 
 

 

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. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

57 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
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4. Financiën en logistiek 
 

Nr. 4/1 van de agenda 
 

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). 

Evenwicht na de vijfde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Naar aanleiding van de vijfde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 2019 

(budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 3 november 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 9 november 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 vijfde 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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende nee-stem voor hem genoteerd. 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Dienst Thesaurie en Fixed Assets - boeking van uitgaande 

facturen van diverse debiteuren binnen het provinciebestuur 

van Antwerpen als oninbaar (minderwaarden) 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Algemene Financiering. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermeerdering 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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 127 van het BBC-besluit van de Vlaamse regering bepaalt: “De financieel 

beheerder boekt als oninvorderbare vorderingen de bedragen die betaald moeten 

worden door schuldenaren van wie de insolvabiliteit bewezen is door om het even 

welke bewijsstukken”. Boekhoudtechnisch is hiervoor een specifieke rekening en 

uitgavenkrediet voorzien: ARK 642: Minderwaarde op realisatie van 

werkingsvorderingen. 

 

Vanaf 2016 hebben de griffier en de financieel beheerder beslist om de volgende 

werkwijze voor het boeken van oninbare vorderingen toe te passen: 

 

1. Er wordt technisch gezien een 0-raming voorzien bij de dienst Thesaurie en 

Fixed Assets (DTFA) met beleidsveld 0030 en ARK 642. 

2. De dienst Boekhouding (DBO) bundelt de informatie omtrent de vastgestelde 

oninbaarheden en communiceert hierover aan de betrokken diensten. 

3. Bij de laatste budgetwijziging (PR) van het jaar wordt bekeken welke 

middelen moeten voorzien worden op de raming bij DTFA. Hiervoor worden 

in de eerste plaats de betrokken diensten aangesproken. 

4. DBO boekt de oninbaarheid. 

 

In dit verslag worden de nodige financiële aanpassingen van het budget voor 2017 

aan uw raad voorgelegd.  

 

1) Exploitatie Beleidsdomein Algemene Financiering – Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema B2) 

worden vermeerderd met 963,41 EUR. Het gaat om minderwaarden op de realisatie 

van operationele vorderingen waarbij uitgaande facturen van diverse debiteuren 

(zie verder) als oninbaar worden geboekt onder de budgetsleutel 0030/64200000 

(ramingsnummer 2017002710 van de dienst Thesaurie en Fixed Assets). 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 25 van 33 

BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale 

bepalingen 

AP Financiële processen  

A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking. 

 

2) Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden verminderd met 720,00 EUR als tegenweging voor de oninbaarverklaring 

van de uitgaande facturen 2016002178 (556.00 EUR), 2015005689 (24,00 EUR), 

2016002030 (70,00 EUR) en 2016003709 (70,00 EUR). Het betreft de 

budgetsleutel 0490/61300000 (ramingsnummer 2017140069 van het Provinciaal 

Veiligheidsinstituut). 

 

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 verhogen de veiligheidskennis en bewustzijn bij technische profielen via 

VCA-examen bij secundair onderwijs en werknemers. We nemen examens af bij 

technische profielen, zowel in het secundair onderwijs als bij professionelen, op 

vraag van een bedrijf of via maandelijkse open examens in het PVI 

 

3) Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 

B2) worden verminderd met 40,00 EUR als tegenweging voor de oninbaarverklaring 

van de uitgaande factuur 2015002576. Het betreft de budgetsleutel 

0720/61300000 (ramingsnummer 2016140718 van de dienst Erfgoed). 

 

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 

onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen 

 

4) Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 

Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

(schema B2) worden verminderd met 203,41 EUR als tegenweging voor de 

oninbaarverklaring van de uitgaande facturen 2013000571 (101,46 EUR) en 

2015006712 (101,95 EUR). Het betreft de budgetsleutel 0909/61300000 

(ramingsnummer 2017142081 van de dienst Welzijn en Gezondheid). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33 

BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers 

AP Voeren van een impulsbeleid 

A Algemene werkingskosten impulsbeleid 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Algemene Financiering bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er volgende wijziging: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 963,41 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 720,00 EUR. 

 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven is er volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 40,00 EUR. 

 

Artikel 4: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 203,41 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/3 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 

Verschuiving kredieten DMCO naar DWEP. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. 

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 het vernieuwd streekbeleid Kempen heeft de vzw Streekplatform 

Kempen het Kempens innovatielandschap en dienstverlening ondernemerschap in 

kaart gebracht. 

 

De Task Force van de vzw Streekplatform Kempen besliste op 3 juli 2017 om een 

vervolgopdracht op de studie uit te laten werken. De vervolgopdracht zou een 

businessplan voor een Kempense incubatie- en acceleratieorganisatie opleveren. 

 

De organisatie van dit project wordt getrokken door de vzw Streekplatform 

Kempen. De vzw Streekplatform Kempen betrekt hierbij de betrokken leden van 

het streekplatform en relevante externe stakeholders. De vzw Streekplatform 

Kempen vzw kan zich hiervoor laten bijstaan door derden en expertise inhuren. 

 

De doelstelling van het project is om een doorstart te kunnen initiëren om het 

ondernemerschap en innovatie te stroomlijnen en hiermee uitvoering te geven aan 

het Kempense Streekpact 2013-2018 zoals goedgekeurd door de provincieraad van 

Antwerpen op 24 maart 2016 (deelname) en de deputatie op 7 april 2016 

(projectplan voor de aanvraag voor de ESF-oproep 354 "Versterkt streekbeleid"). 

 

Vermits dit project ook raakvlakken heeft met beleidsdomeinen buiten de scope van 

het beleidsdomein economie, wordt, via deze budgetwijziging, gevraagd om de 

middelen hiervoor (25.000 EUR) vrij te maken uit de budgetten van de 

ondersteunende dienst DPRO en over te hevelen naar de werkingskosten van de 

dienst Economie en Internationale Samenwerking (ramingsnummer 2017160136). 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget 2017 voor de 

overheveling van deze middelen aan uw raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 

(schema B2) worden verminderd met 25.000,00 EUR. 

 

Het gaat om uitgaven voor diensten bij hun projectwerking onder de budgetsleutel 

0114/61300000 (2017140168). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 15 van 33 

PBDS Garanderen van de afgesproken dienstverlening aan de interne klanten van 

de organisatie 

AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling 
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A Wij dragen een standaardprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding 

en tools 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 

Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

(schema B2) worden vermeerderd met 25.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 

onder de budgetsleutel 0590/61300000 (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 3 november 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 Mens, Communicatie en Organisatie bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 25.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 25.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Overdracht van een bedrag voor de kosten rond 

de Facebookadvertenties voor de acties 'Veleau' en 'Fortengordel' 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 

Exploitatiebudget. Uitgaven. 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

De departementen, diensten en buitendiensten kunnen via de Facebook-account 

van de Communicatiedienst advertenties publiceren op sociale media om zo hun 

acties, evenementen en beleid te promoten. De Communicatiedienst krijgt hiervan 

de kostenafrekeningen en betaalt deze kosten via de Facebook-account. Volgens 

afspraak recupereert de Communicatiedienst deze kosten via een 

budgetverschuiving, na afloop van de campagnes. 

 

De dienst Erfgoed met de campagne “Fortengordel” en de dienst Integraal 

Waterbeleid met de campagne “Veleau” hebben gebruik gemaakt van deze service 

van de Communicatiedienst.  

 

Hieronder vindt u de tabel met verschuivingen: 

 

Departement Dienst Bedrag 

Leefmilieu Integraal Waterbeleid  1 909,51 EUR 

Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Erfgoed  711,77 EUR 

 TOTAAL  2 621,28 EUR 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie – Uitgaven.  

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 

(schema B2) worden vermeerderd met 2.621,28 EUR. Het gaat om uitgaven voor 

promotie onder de budgetsleutel 0114/61300000 (ramingsnummer 2017150069). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 16 van 33 

PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een 

geïntegreerde manier. 

AP Versterken van provincie Antwerpen als merk 

A De communicatiedienst onderneemt ad-hoc-promotieacties, om van provincie 

Antwerpen een sterk merk te maken. 
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2. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 

verminderd met 1.909,51 EUR. Het gaat om uitgaven voor de communicatieacties 

onder de budgetsleutel 0319/61300000 (ramingsnummer 2017140238). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 13 van 33 

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 

komen 

AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer 

A We ontwikkelen diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te 

informeren over de activiteiten van Dienst Integraal Waterbeleid , aangaande het 

beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen. 

 

3. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 

B2) worden verminderd met 711,77 EUR. Het gaat om uitgaven voor het 

gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen onder de budgetsleutel 

0729/61300000 (ramingsnummer 2017140083). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 

gebiedsgericht beleid  

AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's  

A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 

gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Mens, Communicatie en Organisatie bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 2.621,28 EUR. 
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Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.909,51 EUR. 
 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 711,77 EUR. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/5 van de agenda 
 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Budgetwijzing van investeringen voor het beleidsdomein van Cultuur in het 

kader van de overheveling van de culturele en persoonsgebonden 

aangelegenheden 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Ontvangsten 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Ontvangsten 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur 

Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven 

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

Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Vermindering van transactiekrediet van 2018 

Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek 

Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven 

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

Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur 

Rubriek IV. Investeringssubsidies en –schenkingen - Ontvangsten  

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek 
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Rubriek IV. Investeringssubsidies en -schenkingen - Ontvangsten 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 
 

Volgens het decreet over de afslanking van de provincies zijn vanaf 1 januari 2018 

de provincies niet langer bevoegd voor culturele en persoonsgebonden 

aangelegenheden. De lopende investeringsprojecten worden nog wel uitgevoerd 

door de Provincie Antwerpen. Ter voorbereiding hiervan worden in dit verslag de 

investeringsbudgetten van de investeringsenveloppe Cultuur verschoven naar de 

investeringsenveloppe Logistiek. 
 

Op de ontvangsten van 2017 (ramingsnummer 2017140999) was er geen budget 

inschreven. In loop van het jaar zijn hier wel kredieten op ontvangen. Omwille van 

deze redenen verhogen wij het budget op de ontvangsten. Als tegenweging 

verhogen we onze uitgaven voor DIVA (ramingsnummer 2017002718). 
 

verschuivingen te verschuiven naar 

Ramingsnummer 2017 2018 Ramingsnummer 2017 2018 

2017002638 3.121.000,00   2017002721 3.121.000,00   

2017002672 612.731,46   2017002714 612.731,46   

2017002673 632.500,00   2017002722 632.500,00   

2017141719 4.854.180,85 1.000.000,00 2017002718 5.063.568,79 1.000.000,00 

2017141006 444.549,90   2017002717 444.549,90   

2017141007 6.701.120,04 2.535.000,00 2017002724 6.701.120,04 2.535.000,00 

2017141005 310.000,00   2017002716 310.000,00   

2017160034 467.947,73   2017002720 467.947,73   

2017140999 209.387,94   2017002715 9.875,00   

2017141004 9.875,00   2017002725 1.361.000,00   

2017002639 1.361.000,00   2017002726 108.000,62   

2017160241 108.000,62       

TOTAAL 18.832.293,54  3.535.000,00  18.832.293,54  3.535.000,00 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 en 

2018 aan uw raad voorgelegd. 
 

1. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Ontvangsten. 
 

Voor de ontvangsten van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een totaal van 

3.121.000,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om investeringssubsidies en –

schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn op de budgetsleutel 

0700/15000000 (Ramingsnummer 2017002638). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur 

A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 
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2. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 612.731,46 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan Overige onroerende 

infrastructuur op de budgetsleutel 0700/22810000 (Ramingsnummer 2017002672). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur 

A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 

 

3. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Ontvangsten. 

 

Voor de ontvangsten van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een totaal van 

632.500,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om investeringssubsidies en –

schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn op de budgetsleutel 

0700/15000000 (Ramingsnummer 2017002673). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur 

A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 

 

4. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 5.854.180,85 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0700/22110000 (Ramingsnummer 2017141719). 

Het transactiekrediet van 2017 vermindert met 4.854.180,85 EUR. 

Het transactiekrediet van 2018 vermindert met 1.000.000,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur 

A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 

 

5. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 444.549,90 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0702/22110000 (Ramingsnummer 2017141006). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen 
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6. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 9.236.120,04 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0702/22110000 (Ramingsnummer 2017141007). 

Het transactiekrediet van 2017 vermindert met 6.701.120,04 EUR. 

Het transactiekrediet van 2018 vermindert met 2.535.000,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead De Warande 

 

7. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 310.000,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0700/22110000 (Ramingsnummer 2017141005). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen 

 

8. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 467.947,13 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen in 

aanbouw op de budgetsleutel 0700/22100007 (Ramingsnummer 2017160034). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen 

 

9. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Ontvangsten. 

 

Voor de ontvangsten van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een totaal van 

209.387,94 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om investeringssubsidies en –

schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn op de budgetsleutel 

0700/15000000 (Ramingsnummer 2017140999). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen 
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10. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 9.785,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0700/22110000 (Ramingsnummer 2017141004). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen 

 

11. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 1.361.000,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om toegestane investeringssubsidies 

op de budgetsleutel 0700/66400000 (Ramingsnummer 2017002639). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead De Museumstichting 

 

12. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 108.000,62 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om Roerend erfgoed op de 

budgetsleutel 0739/27500000 (Ramingsnummer 2017160241). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

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 

 

13. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek - Ontvangsten. 

 

Voor de ontvangsten van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal 

van 3.121.000,00 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om Investeringssubsidies en -

schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn op de budgetsleutel 

0119/15000000 (Ramingsnummer 2017002721). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 
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14. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 612.731,46 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan Overige 

onroerende infrastructuur op de budgetsleutel 0119/2281000 (Ramingsnummer 

2017002714). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

15. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek - Ontvangsten. 

 

Voor de ontvangsten van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal 

van 632.500,00 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om Investeringssubsidies en -

schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn op de budgetsleutel 

0119/15000000 (Ramingsnummer 2017002722). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 
 

16. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 
 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 6.063.568,79 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017002718). 

Het transactiekrediet van 2017 vermindert met 5.063.568,79 EUR. 

Het transactiekrediet van 2018 vermindert met 1.000.000,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 
 

17. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 
 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 444.549,90 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017002717). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 
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18. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 9.236.120,04 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017002724). 

Het transactiekrediet van 2017 vermindert met 6.701.120,04 EUR. 

Het transactiekrediet van 2018 vermindert met 2.535.000,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

19. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 310.000,00 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017002716). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

20. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 467.947,73 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen in 

aanbouw op de budgetsleutel 0119/22100007 (Ramingsnummer 2017002720). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

21. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 9.875,00 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017002715). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 
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22. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 1.361.000,00 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om toegestane 

investeringssubsidies op de budgetsleutel 0119/66400000 (Ramingsnummer 

2017002725). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

23. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek – Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een 

totaal van 108.000,62 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om roerend erfgoed op de 

budgetsleutel 0119/27500000 (Ramingsnummer 2017002726). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Stafdienst Logistiek 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Investeringsbudget – Ontvangsten en 

onder de Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, Rubriek IV. Investeringssubsidies en 

-schenkingen– Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 3.753.500,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 3.753.500,00 EUR. 
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Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, Rubriek II.A.2.Wegen en overige 

infrastructuur – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 612.731,46 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 612.731,46 EUR. 

 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, II.A.1.Terreinen en gebouwen– Uitgaven zijn 

er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 12.787.673,52 EUR 

vermindering van transactiekrediet 2018 met 3.535.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 16.322.673,52 EUR. 

 

Artikel 4: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en 

onder de Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, Rubriek IV. Investeringssubsidies – 

Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 209.387,94 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 209.387,94 EUR. 

 

Artikel 5: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, IV. Toegestane investeringssubsidies– 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.361.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 1.361.000,00 EUR. 

 

Artikel 6: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, II.A.5.Erfgoed – Uitgaven zijn er volgende 

wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 108.000,62 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 108.000,62 EUR. 

 

Artikel 7: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en 

onder de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, Rubriek IV. Investeringssubsidies 

– Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 3.753.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 3.753.000,00 EUR. 

 

Artikel 8: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, Rubriek II.A.2.Wegen en overige 

infrastructuur – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 612.731,46 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 612.731,46 EUR. 
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Artikel 9: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, II.A.1.Terreinen en gebouwen– Uitgaven 

zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 12.997.061,46 EUR 

vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 3.535.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 16.532.061,46 EUR. 

 

Artikel 10: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, IV. Toegestane investeringssubsidies– 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.361.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.361.000,00 EUR. 

 

Artikel 11: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, II.A.5. Erfgoed – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 108.000,62 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 108.000,62 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Schrapping investeringsbudget Fotomuseum in het kader van 

de overgang van de musea naar de museumstichting volgens 

budgetopmaak van 2018.  

 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur 

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet 2018 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de budgetopmaak 2018 en in het kader van de overgang van 

het Fotomuseum naar de museumstichting werd er beslist om het 

investeringsbudget voor toekomstige projecten voor het Fotomuseum te schrappen.  

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 

totaal van 250.000 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
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investeringsenveloppe IE06 – Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0700 / 22110000 (2017141005).  

Enkel het transactiekrediet voor 2018 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid  

AP Overhead Departement Cultuur  

A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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: 

 

Enig artikel: 

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 

Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2018 met 250.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 250.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/7 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Verschuiving van budget in het kader van de financiering van de renovatie 

van het schildersatelier fase 2 op locatie van Kasteel d’Ursel. 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd 

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017  

Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek 

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Fase 2 van het project rond de renovatie van het schildersatelier op locatie van 

Kasteel d’Ursel wordt dit jaar gegund terwijl de uitgaven oorspronkelijk begroot 

waren op de volgende jaren (2018 en 2019).  

Het onroerende investeringsbudget van Kasteel d’Ursel in 2017 laat de gunning niet 

toe; ook een wijziging aan de meerjarenplanning (naar voor halen van het budget) 

is niet haalbaar. Daardoor wordt dit budget verschoven uit het onroerende 

investeringsbudget voor dringende instandhoudingswerken van de Dienst 

Infrastructuur en wordt in 2018 de omgekeerde beweging doorgevoerd.  

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 

totaal van 148.100,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0680 / 22110000 (2017002671).  

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota <jaar> komt dit op pagina 31 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid  

AP Overhead Departement Vrije Tijd  

A Overhead Kasteel d'Ursel  

 

2. Investeringsenveloppe IE02 – Logistiek - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt 

een totaal van 148.100,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder 

de investeringsenveloppe IE02 - Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op 

de budgetsleutel 0119 / 22110000 (2017002732).  
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Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid  

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE05 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 148.100,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 148.100,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE02 – Logistiek, Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 148.100,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 148.100,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Aanwending werkingskredieten Stafdienst Ontwikkeling en 

Educatie voor verschillende projecten rond flankerend 

onderwijsbeleid binnen APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatie - Uitgaven 

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 is nog een saldo beschikbaar van 7.500,00 EUR in het gedeelte 

voorzien voor overhead van departement Ontwikkeling en Educatie. Hierop zijn 

geen uitgaven meer gepland, terwijl dit saldo nog nuttig kan worden besteed voor 

de organisatie van netwerkmomenten en regionale trefpuntbijeenkomsten in het 

kader van projecten die gefinancierd worden vanuit het APB Provinciaal Onderwijs. 

Met dit voorstel wenst de stafdienst Departement Ontwikkeling en Educatie dus 

7.500,00 EUR te verschuiven naar APB POA voor de verdere projectmatige 

onderwijsondersteuning. Daarnaast is er ook op nog 8000 EUR beschikbaar in de 

werkingsmiddelen van het flankerend onderwijsbeleid, die het efficiëntst voor 

dezelfde bestemming bij POA kan worden ingezet.  

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden verminderd met 15.500,00 EUR.  

 

Het gaat enerzijds om 7.500 EUR werkingskosten Overhead van de Stafdienst 

Ontwikkeling en Educatie 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 

 

Het gaat anderzijds om 8.000 EUR werkingskosten Overige diensten en diverse 

leveringen onder de budgetsleutel 0869/61300000 (ramingsnummer 2017140390). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 24 van 33. 

BDS Ontwikkelen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid  

AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid 

A We bouwen een regierol uit inzake flankerend onderwijsbeleid, waarbij we 

inzetten op zowel externe partners en organisaties als interne provinciale diensten 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 

worden vermeerderd met 15.500,00 EUR. Het gaat om een dotatie aan Provinciaal 

Onderwijs Antwerpen (N) onder de budgetsleutel 0861/64900000 (ramingsnummer 

2017160017) 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 23 van 33. 

 

BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs 

AP Organiseren van toekomstgerichte opleidingen 

A Uitbetaling dotatie 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 zijn er de volgende wijzigingen: 

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 met 15.500,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Binnen het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 

(POA) met 15.500,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving investeringskredieten in het meerjarenplan voor het 

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum. 

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie. 

Rubriek II.A.3. Roerende goederen 

Verschuiving binnen het verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2018 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2019 

Verslag van de deputatie 

 

In dit verslag wordt de aanpassing van het budget 2017 aan uw raad voorgelegd. 

 

Oorspronkelijk was in het meerjarenplan 2014-2019 voor 2018 500.000 EUR 

voorzien om te gebruik voor roerende investeringen. Door de beslissing om het 

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum opnieuw in te richten om het afgestemd 

te houden op de evolutie in de leefwereld van het doelpubliek, sluit het 

DOE-museum in schooljaar 2018-2019 gedurende een aantal maanden de deuren. 

De roerende investeringen worden gespreid over die twee werkjaren, met het 

zwaartepunt in 2018. Daarom wordt er 275.000 EUR voor roerende investeringen 

voorzien in 2018 en 200.000 EUR in 2019. Van het bedrag in 2018 zal bovendien 

25.000 euro aangewend worden voor de betaling van de ontwerper van het nieuwe 

Kindermuseum. 

 

Om de geplande acties van 2018 en 2019 te kunnen uitvoeren, wordt het 

meerjarenplan op de volgende wijze aangepast. 

 

Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie - Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein 16, Ontwikkeling en Educatie 

(schema B3) een totaal van 25.000 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet 

onder de investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie. Het gaat om 

roerende investeringen op de budgetsleutel 0750/23000000 (ramingsnummer 

2017140440).  

Het transactiekrediet van 2018 vermindert met 225.000 EUR, het transactiekrediet 

van 2019 vermeerdert met 200.000 EUR. 

 

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 Het museumparcours wordt goed onderhouden, blijft actueel en is afgestemd op 

de steeds veranderende leefwereld van alle kinderen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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; 

 

De voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten in overweging 

genomen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie, 

II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2018 met 225.000,00 EUR 

vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 200.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 25.000 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving van exploitatiemiddelen van Dienst Welzijn en 

Gezondheid Grondgebonden naar Stafdienst Vrije Tijd  

voor verhoging subsidies de Merode. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2018 

Verslag van de deputatie 

 

Voor de werking van het gebiedsprogramma de Merode is er binnen de stafdienst 

Vrije Tijd jaarlijks een budget voorzien. Voor 2017 en 2018 werd hiervoor telkens 

een bedrag ingeschreven van 250.000 EUR; voor 2019 en 2020 was telkens een 

bedrag ingeschreven van 50.000 EUR. Om de continuïteit van de werking van het 

gebiedsprogramma te verzekeren werd bij de budgetbesprekingen gevraagd om 

ook in 2019 en 2020 het voorziene budget op te trekken naar 250.000 EUR. 

 

Voorgesteld werd om hiervoor binnen de bevoegdheden van gedeputeerde Peter 

Bellens, de trekker van dit gebiedsgericht project, een verschuiving van middelen te 

doen; m.n. enerzijds een bedrag van 400.000 EUR in mindering brengen in 2017 

van de subsidies met betrekking tot wonen en anderzijds het budget ‘subsidies voor 
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het merodeproject’ te verhogen met 200.000 EUR in 2017 en 2018. Deze bedragen 

kunnen door de vzw ‘de Merode, Prinsheerlijk platteland’ vervolgens in 2019 en 

2020 aangewend worden als werkingsmiddelen. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 

Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 400.000,00 EUR. Het gaat 

om uitgaven voor toegestane werkingssubsidies van de dienst Welzijn en 

Gezondheid Grondgebonden onder de budgetsleutel 0629/64900000 

(ramingsnummer 2017160208). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 14 van 33. 

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 

komen. 

AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid. 

A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op vlak van wonen met bijzondere 

aandacht voor precair wonen. 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

vermeerderd met 400.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor toegestane 

werkingssubsidies van Stafdienst Vrije Tijd onder de budgetsleutel 0680/64900000 

(ramingsnummer 2017000057). 

De exploitatie uitgaven worden in 2017 vermeerderd met 200.000,00 EUR en in 

2018 vermeerderd met 200.000,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33. 

 

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 

gebiedsgericht beleid. 

AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode. 

A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht 

project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 volledig de coördinerende 

rol opnemen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te 

realiseren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 400.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het exploitatiebudget – Uitgaven is er 

volgende wijziging: 

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 200.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 

Verschuiving investeringskredieten 2017 Provinciale Groendomeinen 

Regio Kempen naar 2018 in functie van de bouw van 

amfibietunnels in Hertberg. 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

Verslag van de deputatie 

 

Er zijn in 2017 70.000 EUR aan investeringskredieten voorzien voor het Provinciaal 

Groendomein Hertberg. 40.000 EUR wordt voorzien voor de opmaak van het RUP 

voor de site Mie Maan. De resterende 30.000 EUR dient verschoven te worden naar 

2018 voor de bouw van amfibietunnels in het Provinciaal Groendomein Hertberg. 

Dit past binnen het Landinrichtingsproject van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) 

voor de Merode waarbij de VLM 50 % van de kosten subsidieert. Deze 

cofinanciering is goedgekeurd door de deputatie in zitting van 18 mei 2017. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd.  
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1. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven 

 

Voor de investeringen van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een totaal 

van 30.000,00 EUR verschoven van de transactiekredieten 2017 naar de 

transactiekredieten 2018 onder de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het 

gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0680/22110000 

(ramingsnummer 2017141027) en om bebouwde terreinen op de budgetsleutel 

0680/22210000 (ramingsnummer 2017160040).  

 

Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van 2017 

en 2018. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Vrije Tijd 

A Overhead Provinciaal Groendomeinen Regio Kempen 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen 

zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR 

Vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 30.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wijzigt bijgevolg niet. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving investeringskredieten 2017 Zilvermeer naar 2018 

in functie van de optimalisatie/ uitbreiding van de parking, 

de herinrichting van het receptiegebouw en de plaatsing 

van zonnepanelen (fase 2). 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen  

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven 

Het verbinteniskrediet blijft ongewijzigd 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

Verslag van de deputatie 

 

De investeringskredieten van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer van 2017 

worden verminderd met 383.809 euro. Deze 383.809 euro wordt verschoven naar 

en toegevoegd aan de investeringskredieten van 2018 in functie van de realisatie 

van drie investeringsprojecten. Het betreft de optimalisatie/ uitbreiding van de 

parking van de camping van het Zilvermeer met 50 plaatsen, de herinrichting van 

het receptiegebouw om de baliefunctie van de backofficefunctie te scheiden en de 

plaatsing van zonnepanelen (fase 2). 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd.  

 

1. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven 

 

Voor de investeringen van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een totaal 

van 383.809,00 EUR verschoven van de transactiekredieten 2017 naar de 

transactiekredieten 2018 onder de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het 

gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0711/22110000 

(ramingsnummer 2017141010) en om bebouwde terreinen op de budgetsleutel 

0711/22210000 (ramingsnummer 2017160854).  

Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van 2017 

en 2018.  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Vrije Tijd 

A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen 

zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 383.809,00 EUR 

Vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 383.809,00 EUR 

Het verbinteniskrediet wijzigt bijgevolg niet. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 

Gedeeltelijke verschuiving van het investeringsbudget PGRK 

naar werkingsmiddelen. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekrediet voor investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd 

Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Het werkingsbudget voor het beheer van de Provinciale Groendomeinen Regio 

Kempen is al enkele jaren ontoereikend. Omwille van verouderende voertuigen en 

materialen stijgen de jaarlijkse onderhoudskosten en ook de kosten voor energie 

zijn toegenomen.  

In 2017 hadden de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen (PGRK) een aankoop 

gepland van zowel een tractor, als een kiepwagen. De voorziene 

investeringskredieten van 2017 zijn niet toereikend om te voorzien in beide 

aankopen. Vanuit PGRK wordt voorgesteld om dit jaar enkel de kiepwagen aan te 

kopen en het resterende investeringsbudget over te hevelen naar het 

werkingsbudget om het beheer van de domeinen te verzekeren. 
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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 

vermeerderd met 16.281,76 EUR. Het gaat om uitgaven voor het beheer van 

domeinen (aankoop materiaal en prestaties van derden) onder de budgetsleutel 

0680/61300000 (ramingsnummer 2017140267). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 8 van 33. 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. 

A Beheer. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen 

met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het 

vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van de 

domeinen en met aandacht voor kansengroepen. 

 

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 

totaal van 16.281,76 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om uitgaven voor Installaties, 

machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde op de 

budgetsleutel 0680/23000000 (ramingsnummer 2017140268) en om uitgaven voor 

Rollend materieel – gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde op de 

budgetsleutel 0680/24100000 (ramingsnummer 2017140270). 

 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Vrije Tijd. 

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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, 

 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 155 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 

volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 16.281,76 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: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 16.281,76 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 16.281,76 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/14 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verhoging ontvangsten Kasteel d'Ursel ten gevolge van 

fundraising Cuvée Antonine. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Ontvangsten 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

In 2017 en 2018 wordt het voormalige schildersatelier van hertogin Antonine de 

Mun gerestaureerd en herbestemd tot een vakantiewoning. De middelen voor de 

restauratie zijn voorzien door DLOG, maar voor de inrichting moet Kasteel d’Ursel 

zelf middelen bijeen brengen. Als fundraising werden twee bieren gebrouwen en 

verkocht (Cuvée Antonine Blond en Cuvée Antonine Bruin). De ontvangsten 

(50.000 EUR) uit deze fundraising worden via deze budgetwijziging ingeschreven in 

2017. Aangezien deze middelen pas gebruikt zullen worden in 2018 worden bij de 

budgetopmaak 2018 deze ontvangsten als werkingsmiddelen voor 2018 

ingeschreven. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen aan het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd.  

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Ontvangsten 

 

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 

vermeerderd met 50.000,00 EUR. Het gaat om ontvangsten van Verkopen en 

dienstprestaties onder de budgetsleutel 0680/70000000 (ramingsnummer 

2017140805).  

 

In de doelstellingennota komt dit op pagina 8 van 33 

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. 
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A Kasteel d'Ursel. We laten het kasteel d'Ursel en haar domein beleven door 

inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op 

een veelzijdige en dynamische manier . 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er 

volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 50.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Verschuiving van investeringskredieten van Dienst Erfgoed naar 

Kasteel d'Ursel voor de financiering van de inrichting van 

de voormalige boswachterssite tot werkzone. 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  

Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke ordening en mobiliteit 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2017  

Rubriek II.A.5. Erfgoed - Uitgaven  

Vermindering van verbinteniskrediet  

Vermindering van transactiekrediet 2017 
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Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Momenteel is er in het Kasteeldomein d’Ursel geen volwaardige werkzone voorzien 

voor het beheer en onderhoud van het park. Dat stelt problemen voor de tijdelijke 

opslag van grote hoeveelheden snoei-, maai-, scheer- en bladafval en voor de 

stockage van allerhande werkmateriaal. Op de site staat een totaal vervallen huisje, 

waar vroeger de boswachter woonde – de boswachterssite. Deze plaats is zowel 

qua ligging als omvang ideaal om in te richten tot werkzone, maar tot op heden 

waren hier geen middelen (geschat op 84.700 EUR) voor. Door deze 

budgetwijziging, waarbij 84.435,03 EUR van Heritage wordt afgehaald en een 

bedrag van 264,97 EUR op het ingeschreven krediet voor het Nooddepot op 

Campus Vesta geschrapt wordt, komen hiervoor middelen vrij. Samen is dit de 

84.700 EUR. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd.  

 

1. Investeringsenveloppe Ruimtelijke ordening en mobiliteit – Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(Schema B3) wordt een totaalbedrag van 84.700,00 EUR minder ingeschreven als 

verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke ordening en 

mobiliteit. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0729/22110000 

(ramingsnummer 2017141003) en om onroerend erfgoed op de budgetsleutel 

0720/27010000 (ramingsnummer 2017141081). 

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Overhead Dienst Erfgoed 

 

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven 

 

Voor de investeringen van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 

totaalbedrag van 84.700 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om bebouwde terreinen op de 

budgetsleutel 0680/22210000 (ramingsnummer 2017002712).  

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.  

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33. 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 

AP Overhead Departement Vrije Tijd 

A Overhead Kasteel d’Ursel 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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; 

 

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 Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke ordening en 

mobiliteit, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 264,97 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 264,97 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.5. Erfgoed zijn er volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 84.435,03 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 84.435,03 EUR. 

 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen 

zijn er volgende wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 84.700,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 84.700,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/16 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 

werkingskosten en investeringen van dienst Gebiedsgericht Beleid, 

verlaging van exploitatiebudget, verhoging van investeringsbudget 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 159 

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.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 

 

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) heeft op haar exploitatiebudget een 

overschot van 36.000,00 EUR van haar werkingskosten. Dit overschot wordt 

overgezet naar het investeringsbudget om de werkingskosten (100.000,00 EUR) 

van de projectcoördinatie sanering en verontdieping Ontginningsgebied 

Boom/Rumst door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, die 

in de tweede reeks wijzigingen van 2017 zijn overgezet van het investeringsbudget 

naar het exploitatiebudget, gedeeltelijk te compenseren. 

 

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 9.122,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 

(overige diensten en diverse leveringen) van de dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 

onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140086). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 

gebiedsgericht beleid 

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes' 

A Groene Zes: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 

gebiedsprogramma 'de groene zes' (de nieuwe naam voor bebouwd perifeer 

landschap) tot 2019. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 2.926,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 

(overige diensten en diverse leveringen) van de dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 

onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140084). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 

gebiedsgericht beleid 

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek 

A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 

gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019. 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 23.952,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 
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(overige diensten en diverse leveringen) van de dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 

onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140085). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 

gebiedsgericht beleid 

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren 

A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 

gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019. 

 

2. Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 36.000,00 EUR meer ingeschreven als 

verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor investeringen in terreinen en gebouwen (ARK-

code bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen – installaties, uitrusting, 

werken: aanschaffingswaarde) op de budgetsleutel 0610 / 22210000 

(ramingsnummer 2017160103). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 zijn er de volgende wijzigingen:  

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 36.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 
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Mobiliteit, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende 

wijzigingen: 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 36.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 36.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/17 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor subsidies 

en investeringen van dienst Mobiliteit, verhoging 

van exploitatiebudget, verhoging en verlaging van 

subsidies en verlaging van investeringsbudget 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven en Ontvangsten 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

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

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2018 

Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 

Verslag van de deputatie 

 

De dienst Mobiliteit (DMOB) heeft 98.328,00 EUR Europese subsidie ontvangen 

voor personeelskosten voor het project ‘Civitas Portis: innovatieve 

mobiliteitsoplossingen voor Antwerpen’. Met deze middelen wordt eind 2017 – 

begin 2018 een adviseur aangeworven als projectleider voor het havengebied. Deze 

ontvangst en kost zijn niet voorzien in het oorspronkelijke budget. Daarom worden 

het budget van de specifieke werkingssubsidie van 2017 verhoogd. Deze verhoging 

wordt tegengewogen door een verhoging van het werkingsbudget voor 

mobiliteitsadvies van 2018 met 98.328,00 EUR (business case 167 van 

budgetopmaak 2018). 
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Momenteel zijn er meer aanvragen van gemeenten om de aanleg van fietspaden in 

het kader van het Fietsfonds te subsidiëren dan dat er budget beschikbaar is. Het 

tekort is 1.400.400,00 EUR.  

Daarom wordt dit budget voor uitgaven van subsidies met 1.400.400,00 EUR 

verhoogd en tegengewogen door: 

- De verhoging van het budget voor ontvangsten ‘Specifieke werkingssubsidie‘ 

van de dienst Mobiliteit die de provincie Antwerpen ontvangt van de 

Vlaamse overheid wegens de voorfinanciering van de Vlaamse subsidie door 

de provincie Antwerpen met 1.000.400,00 EUR 

- De vermindering van het budget ‘Subsidie Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening’ van de dienst Erfgoed (DEG) met 120.000,00 EUR 

- De vermindering van het budget ‘Bijdrage in het tekort van de gewone 

begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten’ van DEG met 

195.000,00 EUR 

-  De vermindering van het budget ‘Bijdrage in de huisvestingskosten erkende 

erediensten’ van DEG met 85.000,00 EUR. 

 

In zitting van 8 december 2016 heeft de deputatie de afsprakennota van DMOB met 

het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat voor Europese 

Structuurfondsen om de ontvangsten van 4 EFRO-subsidies en 5 ontvangsten van 

cofinanciering bij het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat voor 

Europese Structuurfondsen (PSES) te zetten. 

Het gaat om de volgende 4 EFRO-subsidies: 

1. de fietsbrug over de Singel (R10) aan het station Antwerpen-Berchem te 

Antwerpen en het fietspad op de Posthofbrug 

2. de fietsbrug op de grens Mortsel – Boechout 

3. de fietstunnel onder de ring R14 van Geel 

4. en de fietsbrug over het kanaal Herentals - Bocholt in Herentals. 

 

Het gaat om de volgende 5 ontvangsten van cofinanciering: 

1. de fietsbrug over de Singel aan het station Antwerpen-Berchem te 

Antwerpen en het fietspad op de Posthofbrug – cofinanciering door het 

Vlaams Gewest, agentschap Wegen en Verkeer 

2. de fietsbrug over de Singel aan het station Antwerpen-Berchem te 

Antwerpen en het fietspad op de Posthofbrug – cofinanciering door de stad 

Antwerpen 

3. de fietsbrug op de grens Mortsel – Boechout – cofinanciering door het 

Vlaams Gewest, agentschap Wegen en Verkeer 

4. de fietstunnel onder de ring R14 van Geel - cofinanciering door het Vlaams 

Gewest, agentschap Wegen en Verkeer 

5. en de fietsbrug over het kanaal Herentals - Bocholt in Herentals - 

cofinanciering door nv De Scheepvaart. 

 

Momenteel heeft DMOB reeds 1.749.000,00 EUR cofinanciering ontvangen. Om dit 

bedrag over te zetten naar PSES wordt het budget voor werkingskosten ‘Overige 

diensten en diverse leveringen’ verhoogd met 1.749.000,00 EUR en tegengewogen 

door: 

- De verhoging van het budget voor ontvangsten ‘Specifieke werkingssubsidie‘ 

van de dienst Mobiliteit die de provincie Antwerpen ontvangt van de 

Vlaamse overheid wegens de voorfinanciering van de Vlaamse subsidie door 

de provincie Antwerpen met 200.000,00 EUR 

- De verhoging van de ontvangsten van het budget ‘Diverse operationele 

opbrengsten’ van DMOB met 600.000,00 EUR 
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- De vermindering van het werkingsbudget ‘Overige diensten en diverse 

leveringen’ van SREM met 300.000,00 EUR 

- De verhoging van de ontvangsten van het budget ‘Diverse operationele 

opbrengsten’ van SREM met 109.000,00 EUR 

- De vermindering van het werkingsbudget ‘Overige diensten en diverse 

leveringen’ van de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) met 190.000,00 EUR 

- De vermindering van het investeringsbudget (plannen en studies) van DRP 

met 250.000,00 EUR 

- De vermindering van het budget ‘Bijdrage in de huisvestingskosten erkende 

erediensten’ van DEG met 60.000,00 EUR 

- De vermindering van het budget ‘Subsidie volgens reglement verkeersveilige 

initiatieven schoolomgevingen’ van DMOB met 40.000,00 EUR. 

 

Het investeringsbudget 2018 van DMOB voor de aanleg van fietsostrades daalt met 

100.000,00 EUR en het investeringsbudget 2018 van de dienst Infrastructuur (team 

Vastgoed van het departement Logistiek) stijgt met 100.000,00 om gronden te 

verwerven voor de aanleg van fietsostrades. Daarom moet in 2017 het 

meerjarenplan 2018 worden aangepast. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten 

 

De exploitatie ontvangsten van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 98.328,00 EUR. Het gaat om specifieke 

werkingssubsidie die DMOB ontvangt van de Europese Unie onder de budgetsleutel 

0290 / 74050000 (ramingsnummer 2017002660). 

 

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 Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

 

2. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 1.400.400,00 EUR. Het gaat om subsidies 

aan gemeenten voor de aanleg en de verbetering van utilitaire fietspaden 

(Fietsfonds) van DMOB onder de budgetsleutel 0290 / 64900000 (ramingsnummer 

2017140173). 

 

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 Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

 

3. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten 

 

De exploitatie ontvangsten van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 1.000.400,00 EUR. Het gaat om specifieke 
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werkingssubsidie die DMOB ontvangt van de Vlaamse overheid onder de 

budgetsleutel 0290 / 74050000 (ramingsnummer 2017002660). 

 

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 Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

 

4. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 120.000,00 EUR. Het gaat om 

werkingssubsidie aan de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening van DEG 

onder de budgetsleutel 0791 / 64900000 (ramingsnummer 2017140189). 

 

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. 

 

5. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 195.000,00 EUR. Het gaat om bijdrage in het 

tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten 

van DEG 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. 

 

6. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 85.000,00 EUR. Het gaat om bijdrage in de 

huisvestingskosten erkende erediensten van DEG onder de budgetsleutel 0790 / 

64900000 (ramingsnummer 2017140645). 

 

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. 
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7. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 1.749.000,00 EUR. Het gaat om 

werkingskosten (overige diensten en diverse leveringen) van DMOB onder de 

budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140172). 

 

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 Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

 

8. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten 

 

De exploitatie ontvangsten van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 200.000,00 EUR. Het gaat om specifieke 

werkingssubsidie die DMOB ontvangt van de Vlaamse overheid onder de 

budgetsleutel 0290 / 74050000 (ramingsnummer 2017002660). 

 

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 Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

 

9. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten 

 

De exploitatie ontvangsten van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 600.000,00 EUR. Het gaat om diverse 

operationele opbrengsten van DMOB onder de budgetsleutel 0290 / 74500000 

(ramingsnummer 2017142016). 

 

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 Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

 

10. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 300.000,00 EUR. Het gaat om 

werkingskosten (Overige diensten en diverse leveringen) van SREM onder de 

budgetsleutel 0600 / 61300000 (ramingsnummer 2017140076). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 166 

11. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten 

 

De exploitatie ontvangsten van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden vermeerderd met 109.000,00 EUR. Het gaat om diverse 

operationele opbrengsten van SREM onder de budgetsleutel 0600 / 74500000 

(ramingsnummer 2017150111). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

 

12. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 150.000,00 EUR. Het gaat om 

werkingskosten (Overige diensten en diverse leveringen) van DRP onder de 

budgetsleutel 0600 / 61300000 (ramingsnummer 20171400081). 

 

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. 

 

13. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 20.000,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 

(Overige diensten en diverse leveringen) van DRP onder de budgetsleutel 0600 / 

61300000 (ramingsnummer 20171400080). 

 

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. 

 

14. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 20.000,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 

(Overige diensten en diverse leveringen) van DRP onder de budgetsleutel 0600 / 

61300000 (ramingsnummer 20171400082). 

 

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. 
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15. Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit: 2014-2019 – 

Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 250.000,00 EUR minder ingeschreven 

als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening 

en Mobiliteit: 2014-2019 – Uitgaven. Het gaat om uitgaven in de vorm van plannen 

en studies gerelateerd aan investeringen in immateriële vaste activa van DRP onder 

de budgetsleutel 0600 / 21400000 (ramingsnummer 2017160101). Enkel het 

transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Actie Overhead Dienst Ruimtelijke Planning 

 

16. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 60.000,00 EUR. Het gaat om bijdrage in de 

huisvestingskosten erkende erediensten van DEG onder de budgetsleutel 0790 / 

64900000 (ramingsnummer 2017140645). 

 

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. 

 

17. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

(schema B2) worden verminderd met 40.000,00 EUR. Het gaat om subsidies 

volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen van DMOB onder 

de budgetsleutel 0290 / 64900000 (ramingsnummer 2017140092). 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 

BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid 

AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid 

A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het 

verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied. 

 

18. Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit: 2014-2019 – 

Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 100.000,00 EUR minder ingeschreven 

als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening 

en Mobiliteit: 2014-2019 – Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor de aanleg van 

fietsostrades gerelateerd aan investeringen in wegen en overige infrastructuur van 

DMOB onder de budgetsleutel 0290 / 22810000 (ramingsnummer 2017141251). 

Enkel het transactiekrediet van 2018 wijzigt. 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Overhead Dienst Mobiliteit 

 

19. Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit: 2014-2019 – 

Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 100.000,00 EUR extra ingeschreven als 

verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit: 2014-2019 – Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor de aanleg van 

fietsostrades gerelateerd aan investeringen in terreinen en gebouwen (aankopen) 

van DMOB onder de budgetsleutel 0290 / 22000000 (ramingsnummer 

2017142130). Enkel het transactiekrediet van 2018 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

A Overhead Dienst Mobiliteit 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 – 

Ontvangsten zijn er de volgende wijzigingen:  

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 98.328,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Ontvangsten zijn er de volgende wijzigingen:  

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 1.000.400,00 EUR 

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 200.000,00 EUR 

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 600.000,00 EUR 

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 109.000,00 EUR. 
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Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:  

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 1.400.400,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 120.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 195.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 85.000,00 EUR 

vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 1.749.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 300.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 150.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 20.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 20.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 60.000,00 EUR 

vermindering van het transactiekrediet 2017 met 40.000,00 EUR. 

 

Artikel 4: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit: 2014-2019, Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – 

Uitgaven is er de volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 250.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 250.000,00 EUR. 

 

Artikel 5: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit: 2014-2019, Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven 

is er de volgende wijziging: 

vermindering van transactiekrediet 2018 met 100.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 100.000,00 EUR. 

 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 

Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit: 2014-2019, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven is er de 

volgende wijziging: 

vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 100.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 100.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/18 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Overdracht van een bedrag om de continuïteit te garanderen van de 

werking van de afdeling projecten van de dienst Integraal Waterbeleid  

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget - Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 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 continuïteit van de werking van de afdeling projecten van de dienst 

Integraal Waterbeleid te kunnen garanderen dient het krediet waarop de 

verbinteniskredieten moeten worden vastgelegd verhoogd te worden. Gezien er op 

het exploitatiebudget een klein overschot zal zijn voor 2017 stelt de dienst– na 

overleg met de financieel beheerder - voor om 600.000,00 EUR over te zetten naar 

de Investeringsenveloppe IE09. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget 2017 aan uw raad 

voorgelegd. 
 

1.  Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven.  
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 

verminderd met 600.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Overige diensten en 

diverse leveringen onder de budgetsleutel 0319/61300000 (2017140229). 
 

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 Voeren van een integraal Waterlopenbeheer 

A We beheren de provinciale waterlopen, om de waterafvoer en bergingscapaciteit 

in de provinciale waterlopen te verzekeren zijn. 
 

2. Investeringsenveloppe Leefmilieu– Uitgaven.  
 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B3) wordt een 

totaal van 600.000,00 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 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 

volgende wijzigingen: 

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 600.000,00 EUR. 

 

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 600.000,00 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 600.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/19 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Eenmalige verhoging dotatie APB Havencentrum 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 

Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 

 

Het APB Havencentrum implementeert volop haar toekomstrategie zoals deze door 

de raad van bestuur eind 2016 werd gevalideerd en in de eerste helft van 2017 

werd scherpgesteld. Naast de realisatie op de langere termijn van een 

nieuwbouwproject in de Antwerpse Droogdokkensite, implementeert de organisatie 

op de korte en middellange termijn maatregelen die de stabiliteit en 

klantvriendelijkheid van de organisatie zullen ten goede komen zoals 
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procesoptimalisatie, inbreng van nieuwe competenties in het team en 

modernisering van de gidsenwerking. Bovendien zet het APB Havencentrum hard in 

op de vernieuwing van haar educatieve programma’s en de realisatie van een state 

of the art havenbelevingsparcours op maat van de doelgroepen. Bedoeling is een 

educatieve leeromgeving te ontwikkelen via dewelke jongeren met interactieve 

doe-activiteiten, games, App’s en een creatieve scenografie zullen ondergedompeld 

worden in de dynamiek van het havengebied. Zo zullen zij inzicht krijgen in 

aspecten van wereldhandel, logistiek, industrie, haven, transport en energie in een 

duurzame context. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het triggeren van 

jongeren op talenten en competenties en het tonen van de vele jobmogelijkheden. 

De STEM-aanpak zal uitgesproken aanwezig zijn. Om dit alles goed te kunnen 

realiseren zal het APB Havencentrum de nodige expertise moeten inhuren en zullen 

werkpakketten voor de IT, scenografie, games, enz… moeten aanbesteed worden. 

De relevante stakeholders van het Havencentrum worden nauw betrokken. Om dit 

ambitieniveau waar te maken wordt de dotatie van het Havencentrum éénmalig 

met 178.286 EUR verhoogd. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 

Uitgaven 

 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

(schema B2) blijven gelijk. Het gaat om een verschuiving tussen volgende 

uitgaven, budgetsleutels en ramingsnummers: 

 

1) De dotatie aan APB Havencentrum (nominatumsubsidie) onder de 

budgetsleutel 0590/64900000 (ramingsnummer 2017160010) verhoogt met 

178.286,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 3 van 33 

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten 

AP Versterken van het maatschappelijk draagvlak van het agrocomplex, de haven 

en de bouwsector 

A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo 

 

2) Het verdeelkrediet voor Subsidiëring economie, innovatie en internationale 

samenwerking onder de budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2017160135) verlaagt met 178.286,00 EUR. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 5 van 33 

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten 

AP Voeren van een economische speerpuntensectoren- en impulsbeleid 

A We versterken het impulsbeleid economie 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

verschuiving binnen transactiekrediet 2017 met 178.286,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Havencentrum met 

178.286,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/20 van de agenda 

 

Vijfde reeks wijzigingen van 2017 

Aanpassingen aan investeringsbudget naar aanleiding van 

de budgetbesprekingen 2018. 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 

Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Vermeerdering van transactiekrediet 2018 en 2019 

Rubriek IV. Investeringssubsidies en schenkingen – Ontvangsten 

Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet 2019 

Investeringsenveloppe IE 02 – Logistiek 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet 2018 

Verslag van de deputatie 
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Bij de budgetbesprekingen 2018 en meerjarenplan worden drie aanpassingen aan 

het investeringsbudget van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

voorgesteld. 

 

I. Verlaging investeringskredieten 2017 van wonen voor een structurele 

dotatieverhoging bij APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. 

 

In het budget 2018 en meerjarenplan wordt een structurele dotatieverhoging voor 

het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas voorgesteld van 40.000 EUR 

(geïndexeerd). Een gedeelte hiervan kan gefinancierd worden vanuit de algemene 

middelen, een gedeelte hiervan wordt tegen gewogen door de investeringskredieten 

wonen in 2017 te verminderen.  

 

II. Verhoging investeringskredieten 2018 voor de voorbereidingskosten voor de 

realisatie van het nieuwe Havencentrum, met tegenweging vanuit de 

investeringskredieten departement Logistiek. 

 

In het budget 2018 en meerjarenplan wordt 504.500 EUR voorzien voor de 

realisatie van het nieuwe Havencentrum. Ter voorbereiding hiervan dient dit bedrag 

nu al verschoven te worden in het meerjarenplan. 

 

III. Inschrijven van investeringskredieten voor de realisatie van 

doortrekkersterreinen met tegenweging van investeringssubsidies vanuit de 

Vlaamse Overheid. 

 

In het budget 2019 dient 1.400.000 EUR voorzien te worden voor de realisatie van 

doortrekkersterreinen. Dit wordt volledig tegen gewogen door investeringssubsidies 

van de Vlaamse Overheid. Ter voorbereiding hiervan dient dit bedrag nu al 

verschoven te worden in het meerjarenplan. 

 

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 

raad voorgelegd. 

 

1. Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid- Uitgaven. 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 1.634.136 EUR extra 

ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid. Het gaat om aankoop gebouwen / werken aan 

gebouwen en bebouwde terreinen op de budgetsleutels 0590/22110000 

(2017002727), 0629/22110000 (2017141043 en 2017002731) en 0629/22210000 

(2017002730). 

Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de 

verschillende jaren. 

 

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 Overhead Havencentrum Lillo 

A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid 
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2. Investeringsenveloppe Logistiek – Uitgaven 

 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (Schema B3) wordt een 

totaal van 504.500 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 

investeringsenveloppe IE02 – Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 

budgetsleutel 0119/22100000 (2017150504). 

Enkel het transactiekrediet voor 2018 wijzigt. 

 

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

AP Overhead Departement Logistiek 

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed 

 

3. Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid - 

Ontvangsten. 

 

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 1.400.000 EUR extra 

ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid. Het gaat om investeringssubsidies op de 

budgetsleutel 0629/15000000 (2017002730 en 2017002731).  

Enkel het transactiekrediet voor 2019 wijzigt. 

 

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 Overhead dienst Welzijn en Gezondheid 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek II A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven 

zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2017 met 270.364 EUR 
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vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 504.500 EUR 

vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 1.400.000 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.634.136 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 

de Investeringsenveloppe IE2 - Logistiek, Rubriek II A.1. Terreinen en gebouwen – 

Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 

vermindering van transactiekrediet 2018 met 504.500 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 504.500 EUR. 

 

Artikel 3: 

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 

Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE10 – 

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek IV. Investeringssubsidies en -

schenkingen zijn er volgende wijzigingen: 

vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 1.400.000 EUR. 

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.400.000 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/21 van de agenda 

 

Budget 2017. Evenwicht na de vijfde reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vijfde reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de 

deputatie in zitting van 3 november 2017 beslist tot het wijzigen van enkele 

kredieten op het budget voor het jaar 2017. Dit leidt tot volgende bedragen: 

 

 

    Het evenwicht van het budget verbetert.  
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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 

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 vijfde 

budgetwijziging: 

 

 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 november 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: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de hierna volgende opsomming van vermeerderingen en 

verminderingen van kredieten door de vijfde reeks wijzigingen aan het budget 

2017. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Ik wou een tussenkomst doen bij punt 4/10. 

Wij gaan op dat punt tegenstemmen, niet omdat wij op zich tegen dat project de Merode 

zouden zijn, maar wij vinden dat er wel prioriteiten zijn in het beleid. Wij willen met onze 

tegenstem een signaal geven dat de uitgangspunten en de traditionele gebruiken bij de 

opmaak van het provinciebudget fundamenteel moeten herdacht worden. Die moeten 

vertrekken van de prioritaire noden van de bewoners van onze provincie. Zeker voor de 

lagere inkomens, en zelfs meer en meer voor delen van de middenklassen, staan de 

problemen met betrekking tot betaalbaar en goed wonen op nummer 1, naast, en vaak 

samen met die van armoede. 

Nu lezen wij in de motivering van dit besluit: “Om de continuïteit van de werking van het 

gebiedsprogramma de Merode te verzekeren werd bij de budgetbesprekingen gevraagd om 

ook in 2019 en 2020 het voorziene budget op te trekken naar 250.000 EUR. Voorgesteld 

werd om hiervoor binnen de bevoegdheden van gedeputeerde Bellens, essentieel 

gedeputeerde van Welzijn, de trekker van dit gebiedsgericht project, een verschuiving van 

middelen te doen, met name een bedrag van 400.000 EUR in mindering te brengen in 2017 

van de subsidies met betrekking tot wonen.” 

In dit besluit staat geen enkele verwijzing naar die gigantische problematiek van wonen. 

Enkel naar het feit dat de gedeputeerde, allicht wegens zijn regionale inplanting, een band 

heeft met het project dat in feite onder Landschapsontwikkeling valt. 

400.000 EUR is een groot bedrag waarmee men, weliswaar niet spectaculair veel, toch al 

behoorlijk wat zou kunnen doen voor veel gezinnen die het met rooien met 1.300 of 

1.500 EUR per maand, en daarvan vaak al 600 à 800 EUR moeten afdokken voor huur, nog 

dikwijls voor woningen waarvan de kwaliteit die prijzen niet waard zijn. Al wie onder het 

volk leeft en zich in stedelijke concentraties, maar ook in sommige plattelandsdorpen, de 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 179 

woonproblematiek aantrekt kan tientallen initiatieven bedenken waaraan deze som beter 

besteed zou zijn.  

Nee, dit is geen goede beleidskeuze. Dit is de voortzetting van een politiek waarbij men 

niet vertrekt van de noden van de bevolking, maar van een foute traditie om 

gedeputeerden toe te laten in hun regio te scoren. Wij hebben het niet tegen de 

gedeputeerde in persoon, wel tegen een bepaald systeem, een bepaalde gewoonte. Het is 

tijd voor kracht van echte verandering, ook op dit vlak. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Bellens heeft het woord. 
 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Voorzitter, mijnheer Merckx heeft toch een aantal 

onwaarheden verteld. 

1. Gebiedsgericht beleid is één van de hoofdtaken die de provincie na 2018, na de 

overheveling van bevoegdheden, zal opnemen. Dat zal alleen nog maar toenemen. Wij gaan 

vanuit verschillende invalshoeken naar een bepaald gebied in onze provincie kijken. Ik denk 

dat we in totaal een 6 of 7-tal projecten lopen hebben in het kader van gebiedsgericht 

beleid. Dat is onze taak. 

Dus is het een beleidsintentie? Ja, uiteraard, want wij vinden dat waar we vandaag zitten 

dat gebiedsgericht beleid één van de belangrijkste beleidsitems wordt, in het kader van de 

grondgebonden bevoegdheden die de provincie heeft, om op te nemen. Dat zal verspreid 

worden over de ganse provincies. En dat is ook vandaag zo over de ganse provincie 

verspreid. Als u graag daar een kaartje voor hebt kan ik u dat wel bezorgen. Maar ik denk 

zelfs dat we tamelijk gebiedsdekkend zijn in de provincie als we de verschillende projecten 

naast mekaar leggen. 
 

2. Het budget van welzijn vermindert niet in de toekomst. De vermindering van het budget 

van welzijn heeft te maken met het feit dat de bevoegdheden overgenomen zijn, maar de 

resterende bevoegdheden en de financiële middelen die daarmee overeenstemmen worden 

alleen maar bevestigd. Waar komt dit geld dan van? Dat is de overschot die we 

gerealiseerd hebben door het feit dat we vandaag in ons impulsbeleid in wonen en welzijn, 

en vooral in welzijn, niet meer beschikten over een 3-jarige cyclus. Dus wij hebben 

uiteraard dit jaar in welzijn kunnen besparen en financiële middelen kunnen opzij zetten 

om die te investeren in een andere beleidsprioriteit van de provincie, namelijk wonen. 

Wonen is inderdaad primair, maar gaat over meer dan alleen wonen in een grootstad, 

mijnheer Merckx. Ook op het platteland wordt er gewoond, moest u dat nog niet weten, en 

is de kwaliteit van wonen even belangrijk als in de stad. Dat zal dus ook in heel de provincie 

uitgerold worden.  
 

Als ik dan mijn conclusie maak zeg ik dat we 2 op 2 halen. Gebiedsgericht beleid is een 

prioritaire doelstelling die de provincie heeft. Wonen is levensnoodzakelijk. U heeft het 

net aangehaald. Ook daar zitten we in de toekomst met het beleid dat we zullen voeren 

goed. 

We hebben niet bespaard. We hebben gewoon overschotten die we gerealiseerd hebben 

omdat we geen projecten meer hebben in het kader van de uitoefening van het vorige 

decreet. 

Dus ik zie niet in waar er onbehoorlijk bestuur geweest is, integendeel. 
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VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- In het project de Merode zie ik nergens een doelstelling staan om iets 

te doen aan woonnood op het platteland. Dat is absoluut niet de bedoeling, en dat weet u 

ook. 

Wij zijn van mening dat er aan die enorme nood van wonen veel te weinig geld op de 

verschillende regerings- en beleidsniveaus wordt besteed. Wat wij hier nu doen is daar nog 

een belangrijk bedrag van afnemen. Dat vinden wij niet verantwoord. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik wou nog iets zeggen over een ander punt, nl. 4/8. 

We hebben het ook al een paar keer gezegd bij flankerend onderwijsbeleid. Wij zien daar 

altijd dezelfde tendens dat de koepel, die uiteindelijk de provincie vertegenwoordigt, 

altijd de budgetten een beetje naar zich toetrekt onder het mom van flankerend 

onderwijsbeleid. In plaats van dat onmiddellijk te besteden rechtstreeks aan projecten 

komt er hier ook weer bij het POA dat flankerend onderwijsbeleid bij de koepel zelf 

terecht in plaats van bij het neutralere project. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Ja, maar wel om in te zetten op menskracht die dan 

netoverschrijdend gaat werken, uiteraard ook op vraag van verschillende 

gemeentebesturen. Dus dat is de beste manier die we kunnen hanteren om tegemoet te 

komen aan vragen, niet alleen van verschillende netten en koepels, maar ook van lokale 

gemeentebesturen. 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Het blijft dubbelzinnig in ieder geval dat de koepel zelf 

altijd met die middelen flankerend onderwijsbeleid gaat voeren, in plaats van rechtstreeks 

projecten te financieren. 
 

 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Maar als je rechtstreeks gaat financieren ga je 

versnipperen. Dan krijg je daar eens 500 EUR, daar eens 800 EUR, en daar kan je niets 

mee. Terwijl als je het omzet in menskracht dat mensen zijn die rondlopen op het terrein 

en effectief de noden ledigen die bestaan en waar naar gevraagd wordt. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

48 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben nee gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 11 stemmen nee en 7 onthoudingen. 
 

 

Mevrouw NAERT vraagt of er rekening wordt gehouden met het feit dat collega Merckx 

problemen heeft met de stemopneming. 
 

 

De VOORZITTER bevestigt dat er een bijkomende nee-stem voor de heer Merckx wordt 

genoteerd. 
 

 

Nr. 4/22 van de agenda 

 

Budget 2017. Vijfde 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 vijfde reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de 

deputatie in zitting van 3 november 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: 

 

Benaming APB/EVAP 2017 2018 2019 

APB Provinciaal Onderwijs 

Antwerpen (POA) 

+15.500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

APB Havencentrum (HC) +178.286,00 EUR 0,00 EUR 0,00 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 9 november 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 

vijfde reeks wijzigingen aan het budget 2017 van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-

structuur. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ik wil even ons stemgedrag toelichten. 

Wij gaan ons hier onthouden, onder andere omdat al meer dan een half miljoen voor het 

Havencentrum voorzien wordt, en in het budget totaal 4 miljoen. 

Ik zit zelf in de raad van bestuur van het Havencentrum. Enerzijds zijn er voldoende 

argumenten aanwezig om een nieuw Havencentrum op te richten, maar anderzijds heeft in 

de commissie Financiën de gedeputeerde blijkbaar niet op een aantal vragen kunnen 

antwoorden. Namelijk: wat is de bijdrage van de externen voor het Havenbedrijf? We 

denken aan het Havenbedrijf zelf en CEPA. Eigenlijk is onze onthouding een aansporing om 

tegen het debat op de begroting daar antwoord op te krijgen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom men in dit kader 

nu die vraag stelt. 

Dit gaat over het terug op peil brengen van de tentoonstelling in het huidige 

Havencentrum, waarbij, eens die op peil gebracht wordt, het de bedoeling is om daar de 

goede dingen van over te nemen wanneer dat we met het Havencentrum dichterbij de stad 

zouden komen, op de plek in de buurt van het nieuwe Havenhuis. Het is wel de bedoeling om 
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dat wat het Havencentrum vandaag doet, dit een provinciale taak blijft en wij blijven 

instaan voor de financiering daarvan. Het is wel zo dat het Havenbedrijf denkt om met ons 

een afspraak te maken om daar bijkomende taken door datzelfde huis te laten vervullen. 

Ik ga niet antwoorden in de plaats van het Havenbedrijf wat zij dan denken om daarvoor 

daar naartoe te brengen. Uiteraard moeten we dan een afspraak maken over hoe we dat 

gaan ontwikkelen, en hoe die financiering zal verlopen, waarbij dat ieder zijn rol zal 

financieren, en we dan mogelijkerwijze door die 2 taken samen te brengen schaalwinsten 

kunnen maken zodanig dat het voor beiden goedkoper uitkomt. 

Maar eigenlijk is dit een vraag die aan het Havenbedrijf moet gesteld worden. Dat hebben 

we als provincie, tot nader order, nog niet overgenomen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Ik wil mijnheer Caluwé bijtreden. Wij hadden die interventie niet bij 

dit punt willen doen, maar er komt later nog een punt waar wel al een half miljoen 

afgenomen wordt voor dat Havencentrum, samen met de bepaling van de budgetten van 

andere APB’s. 

Ik ga het opzoeken voor u, maar de interventie over dat thema, dat half miljoen dat nu al 

voorzien wordt … 

 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Het is goed om nu al te weten wat uw tussenkomst zal 

zijn bij de bespreking van de begroting in de loop van de komende weken. 

 

 

De heer MERCKX.- Ja, maar ook nu staat er een punt op de agenda waar al een half miljoen 

vooraf wordt toegewezen voor de oprichting van een nieuw Havencentrum. Het is bij een 

ander punt, maar ik zal u straks zeggen bij welk punt het is.  

Het is bij de raden van bestuur in de besloten vergadering. 

 

 

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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

17 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 17 onthoudingen. 

 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/23 en 4/24 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/23 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal 

recreatiedomein De Schorre. Toeristisch belevingspunt 

'De Blauwe Halte' - Scenografie 'De Velodroom'. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor het bouwen van een 

toeristisch belevingspunt met integratie van historische relicten, “De Blauwe Halte”, 

bij het provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom. 

 

Onderdeel van dit toeristisch belevingspunt is een nieuwbouw die wordt ingericht 

als fietsbelevingspunt ‘De Velodroom’, met als belangrijke aantrekkingspool de 

wielercollectie van Paul van Bommel. Voor de inrichting werd een subsidie 

verworven van Toerisme Vlaanderen voor 75% van het budget. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze leveringen voorgelegd, opgemaakt 

door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, inventaris en 

kostenraming.  

 

Het ontwerp voorziet in de levering en plaatsing van de scenografie voor de expo in 

‘De Velodroom, fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland’ en omvat schrijnwerk, 

elektriciteitswerken, montage van panelen met printwerk tekst- en beeldmateriaal, 

afwerking tot meubilair en expo-units en montage ervan op de locatie. 

 

De kostenraming van deze leveringen bedraagt 144.335,28 EUR + 30.310,41 EUR 

(21 % btw) = 174.645,69 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de leveringen 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 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in meerjarenplanning van een krediet voor de scenografie 

van het fietsbelevingspunt 'De Velodroom' bij de bouw van een toeristisch 

belevingspunt 'De Blauwe Halte' in het recreatiedomein De Schorre te Boom; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de scenografie van het 

fietsbelevingspunt 'De Velodroom' bij 'De Blauwe Halte' in het recreatiedomein De 

Schorre te Boom, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze van 

gunnen van deze leveringen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

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. Toepassing artikel 43 §2 11° 

van het provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair 

voor het nieuwe Provinciehuis. Bestek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 26 oktober 2017 hechtte de provincieraad goedkeuring aan de 

selectieleidraad voor de inrichting bij het project provinciehuis te Antwerpen en 

stelde als wijze van gunnen van deze leveringen de mededingingsprocedure met 

onderhandeling vast. 

 

De provincieraad besliste een overheidsopdracht te plaatsen voor het leveren van 

meubilair in het kader van het project Nieuw Provinciehuis. 

 

De provincieraad koos de mededingingsprocedure met onderhandeling als 

plaatsingswijze en keurde de selectieleidraad bij de opdracht goed. 

 

Nu wordt het bestek voor deze opdracht ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen: 

 

 Perceel 1: het congresmeubilair, de bijbehorende tafels en stoelen, 

accessoires en wat wij aanduiden als de kenmerkende provinciehuisstoel en 

–tafel. 

 Perceel 2: in de hoogte verstelbare bureautafels en toebehoren. 

 

De technische beschrijvingenzijn ingegeven vanuit een architecturale visie van 

aanbestedende overheid en de ontwerpers van het gebouw. 

 

We hebben gekozen voor de mededingingsprocedure om besprekingen over o.a. de 

technische en esthetische eisen mogelijk te maken. Het is van belang te weten dat 

de eisen te begrijpen zijn als richtlijnen waarvan beperkt kan afgeweken worden 

ten einde een globaal esthetisch inpasbare inrichting te verkrijgen voor het 

Provinciehuis. 
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De provincie kiest de economisch meest voordelige offerte op basis van volgende 

gunningscriteria: 

 Prijs 40 % 

 Kwaliteit  30 % 

 Esthetiek  30 % 

 

Prijs 

Het gunningscriterium prijs wordt beoordeeld aan de hand van de opgeven 

eenheidsprijzen en hoeveelheden. 

 

Kwaliteit 

Het gunningscriterium kwaliteit wordt beoordeeld op basis van de door de 

leverancier ter beschikking gestelde technische informatie. Het criterium kan onder 

meer stabiliteit, functionele aspecten, slijtagebestendigheid, 

onderhoudsvriendelijkheid ergonomie en duurzaamheid bevatten. 

Dit wordt beoordeeld aan de hand van de gevraagde technische fiches en aan te 

leveren modellen en stalen.  

 

Esthetiek 

Het gunningscriterium architecturale kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de 

esthetische waarde van elk meubelstuk op zich, maar ook de inpasbaarheid in de 

context van het gebouw en de mate waarin het geheel van het aangeboden 

meubilair bijdraagt aan het totaalbeeld van het project. 

 

Het bestek besteedt ook veel aandacht aan de modaliteiten voor levering en 

plaatsing van het meubilair en toebehoren. Gezien het belang van de timing zijn 

ook verzwaarde sancties voorzien bij in gebreke blijven van de leveranciers. 

 

De kosten van deze opdracht worden geraamd op 1.176.000 EUR exclusief 

21% btw. 

 

De deputatie stelt voor het bestek goed te keuren. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 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 inrichting 

bij het project provinciehuis te Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het bestek voor de inrichting bij het 

project nieuw provinciehuis te Antwerpen. 
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VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 
 

De heer HUIJBRECHTS.- Gelieve de onthouding van onze fractie te noteren bij punt 4/24, 

voorzitter? 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/23 en 4/24 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 4/23 en 4/24 worden goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/25 tot en met 4/29 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/25 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Huisvestingsproject voor de opvang 

van slachtoffers van intra familiaal geweld. 

Aankoop woningen Kasteelpleinstraat 14 en 16 en 

inerfpachtgeving aan het OCMW van Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In Antwerpen is een tekort aan opvang voor slachtoffers van intra-familiaal geweld, 

vooral als er kinderen bij betrokken zijn. In de visie van het CO3-project van de 

provincie Antwerpen om geweld binnen gezinnen te stoppen, terugval te 

voorkomen en te werken aan beschermende factoren binnen het gezin, is tijdelijke 

huisvesting ter bescherming van de slachtoffers zeer belangrijk. 

 

Ingevolge een open oproep begin januari 2014 voor een koopproject met als thema 

“Noodopvang” gericht naar sociale huisvestingsmaatschappijen werden 5 projecten 

ingediend en voorgelegd aan de deputatie. Uiteindelijk werd op 16 april 2015 

beslist om het project te kiezen dat werd ingediend door de stad Antwerpen in 

samenwerking met het OCMW Antwerpen, CAW Antwerpen, CO3 en AG Vespa dat 

voorziet in een tijdelijke doch eerder langdurige opvang van slachtoffers en 

gezinnen. Deze keuze impliceert de aankoop van twee huizen gelegen aan de 

Kasteelpleinstraat 14 en 16 in Antwerpen. De huizen zijn momenteel eigendom van 

AG Vespa en werden gezamenlijk geschat op 737.000,00 EUR. Het is de aankoop 

evenals de onmiddellijke inerfpachtgeving van deze twee huizen die aan uw raad 

ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
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Na diverse vergaderingen met alle betrokken partijen werd het volgende 

overeengekomen: 

 

- De Provincie koopt de woningen aan van AG VESPA. De aankoopprijs bedraagt 

volgens een geactualiseerd schattingsverslag 737.000,00 EUR. 

- De stad Antwerpen voorziet een toelage voor de renovatie van de woningen en 

de betaling van de canon. Het renovatiebudget bedraagt 560.000,00 EUR; de 

eenmalige canon is berekend op 214.011,00 EUR. 

- De Provincie geeft het gebouw in erfpacht aan het OCMW van Antwerpen, 

gekoppeld aan het project en aan samenwerking met de stad Antwerpen. 

- Het OCMW wordt bouwheer en tijdelijk beheerder. 

- Het OCMW verhuurt na de renovatie de woningen aan het Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW). Het CAW verkrijgt de verblijfsvergoeding van de 

slachtoffers en gezinnen die in het pand zullen verblijven. 

- De begeleiding van de slachtoffers en gezinnen wordt voorzien door CAW en 

OCMW. 

 

De woningen zijn kadastraal gekend als Antwerpen, 11de afdeling, sectie L, 

nummers 3548g en 3547b, beide gelegen in woongebied met een totale 

oppervlakte van 212 m². 

 

In de woning kasteelpleinstraat 16 werd onvergund een koepel gebouwd; deze 

bouwovertreding werd middels de door het OCMW aangevraagde en door het 

College van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen op 29 september 

2017 toegekende stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichtingswerken 

geregulariseerd. 

 

Voorgesteld wordt de aankoop van deze woningen goed te keuren. 

 

Samen met de aankoop wordt ook de erfpachtovereenkomst ter goedkeuring aan 

de provincieraad voorgelegd. De krachtlijnen zijn de volgende: 

 

- De woningen worden in erfpacht gegeven voor een periode van 69 jaar. 

- De erfpachter betaalt een éénmalige vergoeding van 214.011,00 EUR en een 

jaarlijkse canon van 1,00 EUR. Deze vergoeding werd opgesteld in samenspraak 

met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 

- De erfpachter zal de woningen verbouwen en daarbij 6 wooneenheden realiseren 

voor de opvang van slachtoffers van intra-familiaal geweld. 

De erfpachter zal “Kamp C - Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen” bij de 

beoordeling van de ontwerpen van het bouwproject betrekken en op vraag van 

de provincie verslag over de voortgang van het project uitbrengen. 

- De erfpachter mag zijn recht van erfpacht niet hypothekeren, noch 

vervreemden, of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk overdragen, 

behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de erfpachtgever. Het 

is de erfpachter toegestaan het goed geheel of gedeeltelijk te verhuren of in 

gebruik te geven aan rechtspersonen met sociale doeleinden. 

- Alle kosten van onderhoud en herstelling aan het goed tijdens de duur van de 

erfpacht vallen ten laste van de erfpachter. 

- Bij het verstrijken van de erfpacht zullen alle door de erfpachter op het in 

erfpacht gegeven goed opgerichte constructies en geplaatste installaties, alsook 

alle verbouwingen, verbeteringen aan bestaande constructies en installaties door 

de erfpachter verricht, in volle eigendom toekomen aan de erfpachtgever. 
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- De erfpachter heeft een recht van voorkoop en een recht van voorkeur op 

betrokken onroerend goed. 

- De erfpachtnemer verbindt zich ertoe het goed tijdens de gehele duur van de 

erfpacht voor zijn volledige waarde te verzekeren tegen brand en aanverwante 

risico’s (waterschade, blikseminslag, ontploffing,….) bij een gevestigde 

verzekeringsmaatschappij. In de verzekeringspolis dient de erfpachter afstand 

van verhaal te voorzien ten aanzien van de erfpachtgever en diens 

verzekeringsmaatschappij. 

 De erfpachtnemer, evenals de eventuele huurder of gebruiker, moet zelf instaan 

voor de verzekeringen van de inboedel en al de zich in het pand bevindende 

goederen, alsook voor zijn aansprakelijkheid tegenover derden. 

De erfpachtnemer staat tevens op zijn kosten in voor het nemen van alle bij 

wetten, decreten of besluiten van de hogere overheid verplichte verzekeringen 

betreffende de in erfpacht gegeven gebouwen en de door of voor de 

erfpachtnemer opgerichte gebouwen. 

- Alle belastingen, van welke aard ook (met inbegrip van de onroerende 

voorheffing), bestaande of toekomstige, op het in erfpacht gegeven goed vallen 

volledig ten laste van de erfpachter. 

 

Het volledige ontwerp van erfpachtovereenkomst vindt u zoals voorgebracht in 

bijlage. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 9 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen 

 

Gelet op de doelstelling van het CO3-project van de provincie Antwerpen om 

geweld binnen gezinnen te stoppen, terugval te voorkomen en te werken aan 

beschermende factoren binnen het gezin; 

 

Gelet op het voorstel van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

van de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het schattingsverslag; 

 

Gelet op het akkoord van het OCMW van Antwerpen; 

 

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 

het inrichten van tijdelijke opvang voor slachtoffers van intra-familiaal geweld, 

wordt machtiging verleend tot de aankoop van de woningen aan de 
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Kasteelpleinstraat 14 en 16 in Antwerpen, kadastraal gekend als Antwerpen, 

11de afdeling, sectie L, nummers 3548g en 3547b, beide gelegen in woongebied, 

met een totale oppervlakte van 212 m², van AG Vespa voor een bedrag van 

737.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt om deze woningen in erfpacht te geven aan het OCMW van 

Antwerpen. 

De ontwerp erfpachtovereenkomst zoals voorgebracht in bijlage wordt 

goedgekeurd. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Voorzitter, de discussie van daarnet was niet mijn eerste 

discussie deze week over de rechten van de raadsleden, en hoe die wel of niet ingeperkt 

worden. Ik denk dat het voorbeeld van de commissie Financiën van deze week nog een stap 

verder was. Ik ben namelijk niet uitgeweid over het standpunt van mijn partij, of over wat 

de verschillende parlementsleden van mijn partij in de verschillende parlementen, die dit 

land rijk is, hebben uiteengezet. Ik heb gewoon een aantal vragen gesteld over dit punt, 

niet specifiek over het welzijnselement, maar wel over de bevoegdheidsverdeling onder 

andere. Daar werd door een aantal raadsleden met bijzonder veel misbaar op gereageerd 

dat ze daar niet mee eens waren, met die behandeling in onze commissie. Nochtans is dit 

inhoudelijk ook niet behandeld in een andere commissie. 
 

 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Mag ik onderbreken? 

Het is een dossier van 2015. Wij hebben dat uitvoerig besproken in 2015 en toegelicht in 

de commissie Welzijn. Ik heb inderdaad niet gezien dat dit geagendeerd stond in de 

commissie Infrastructuur, want dan had ik het wellicht ook nog eens moeten heragenderen 

in Welzijn. Ik heb het daar niet gezien. Maar we hebben heel lang, en de commissieleden 

zullen zich dat heel goed herinneren, gesproken over de Kasteelpleinstraat, de aankoop 

ervan en de doelstelling daarvan. Dit is eigenlijk de uitvoering van een beslissing die we 

toen genomen hebben. 
 

 

De heer VAN EETVELT.- Maar ik denk dat u het met mij eens zal zijn, gedeputeerde, dat 

het dan ook deze maand gepast had geweest om dat te agenderen in een commissie en dat 

er daar nog eens uitvoerig op kon ingegaan worden. Dat is deze keer niet gebeurd, en dat 

was blijkbaar ook niet mogelijk in de commissie Financiën. Dus ik heb een voorstel voor ik 

inhoudelijke vragen stel. Ofwel kan het misschien hier omstandig nog eens toegelicht 

worden, zowel de historiek als het inhoudelijke punt, ook qua bevoegdheidsverdeling. Ofwel 

kunnen we het natuurlijk verdagen naar een volgende provincieraad.  
 

 

VOORZITTER.- De heer Bellens heeft het woord. 
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De heer BELLENS, gedeputeerde.- Collega’s, voorzitter, 

Ik hoop dat u eventjes tijd heeft, want als ik dat moet uitleggen vergt dat wel wat tijd, 

maar ik wil dat heel graag doen. 

Ik dacht dat één van de problemen, die u gesignaleerd had in de commissie Infrastructuur, 

was of dit nog wel onze bevoegdheid is. Als ik u zeg dat we in 2015 die beslissing genomen 

hebben, dan was dat effectief nog onze bevoegdheid en was er geen probleem. Op zich 

speelt het geen rol, want vandaag zouden we het opnieuw kunnen doen omdat het past in de 

bevoegdheid van wonen die we ook na 2018 nog hebben, waarbij we infrastructuur 

aankochten met de bedoeling die aan sociale organisaties of lokale besturen ter 

beschikking te stellen. Zij geven daar de invulling van. Zij doen de inhoudelijke invulling van 

wat er met dat patrimonium gebeurt. Op zich is dat ons probleem niet. 

Wij hebben wel gezien dat die visie eigenlijk niet beantwoordde aan datgene wat er nodig 

was in het woonbeleid, en we zijn anderhalf jaar geleden met die procedure gestopt en 

hebben dat niet meer gedaan. Dit hier is iets wat van 2015 dateert, waarbij er toch wel 

wat problemen gerezen zijn in verband met de infrastructuur op zich, omdat wij als 

overheid geen pand konden aankopen waarop er op dat moment nog een bouwovertreding 

rustte. Wij hebben gezegd: wij kunnen alleen maar aankopen als daar geen 

bouwovertreding op rust. Ondertussen waren de stad Antwerpen en het OCMW van 

Antwerpen vragende partij om die gebouwen te kopen met als invulling een opvang 

garanderen voor slachtoffers van interfamiliaal geweld, omdat men in de stad Antwerpen 

vaststelde dat er onvoldoende opvangmogelijkheden waren in het kader van het 

CO3-project wat er toen was om de slachtoffers op een veilige manier op te vangen. Wij 

zijn ingegaan op die vraag van de stad Antwerpen door met het OCMW van Antwerpen dan 

een formule uit te zoeken op basis waarvan wij dat zouden kunnen aankopen.  

Waarom heeft dat zolang geduurd? Precies omdat daar op dat moment nog een 

bouwovertreding zat op die eigendom, die niet van ons was, dat geregulariseerd moest 

worden. Wij hebben onlangs het signaal gekregen dat het opgelost was en dat we die 

procedure verder konden zetten. Het zou niet netjes zijn als wij als overheid gebouwen 

zouden aankopen waarop er een bouwovertreding rust. Dat kunnen wij niet maken. Dat zal 

iedereen wel beamen. 

Dat heeft er mee te maken dat het zolang geduurd heeft, plus het feit dat wij 

oorspronkelijk van plan waren om een constructie op te zetten met een sociale 

huisvestingsmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappij die in de stad Antwerpen 

actief is, kon dat op dat ogenblik niet doen. Vandaar dat het OCMW van Antwerpen die rol 

heeft overgenomen. Wij kopen aan, zij betalen een erfpacht van 1 EUR, mits een eenmalige 

canonvergoeding, waardoor het ook voor hen interessant is om die manier te investeren in 

onroerende goederen op dat moment. 
 

Wat er vandaag voorligt is niet meer dan het verderzetten van de intentie en de principiële 

beslissing die we toen genomen hebben, en die we toen wel in de commissie Welzijn 

besproken hebben. En de uitvoering daarvan heeft daarom zolang op zich laten wachten. 

Dat is de enige verklaring die ik daarvoor kan geven.  

Het klopt, het ware netjes geweest van mij indien ik dat ook had laten agenderen op de 

commissie Infrastructuur. Maar dat is mij ontgaan, omdat het ook niet op de commissie 

Welzijn stond nu, omdat wij dachten dat de uitvoering van een genomen beslissing ook via 

de provincieraad niet onmiddellijk terug in de commissie moest komen. Maar door de 
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betaling en de actuele stand van zaken kan ik best begrijpen dat u zegt dat ik het ook in de 

commissie Welzijn had moeten agenderen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Dank u wel, gedeputeerde, voor uw toelichting, zoals ik ook van u 

gewoon ben. 

Nog wel inhoudelijk: wordt de bevoegdheid qua intrafamiliaal geweld wel overgedragen? Is 

dat dan toch niet een beetje contradictorisch dat we wel nog een gebouw gaan aankopen, 

de eigendom van dat gebouw gaan behouden, en het gebouw in erfpacht geven voor een 

bevoegdheid die niet meer de onze is? Temeer daar wij bij de andere bevoegdheden die wij 

moeten overdragen, en onroerend goed mee gepaard gaat, ook dat onroerend goed mee 

wordt overgedragen. Dus ik zie hier nog een contradictie in die niet in lijn ligt met de 

andere beleidsoverdrachten. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Bellens heeft het woord. 
 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- U zou gelijk kunnen hebben, maar de beslissing die we 

genomen hebben is in 2015 genomen. Toen hadden wij nog voldoende tijd, en waren we nog 

volop bevoegd voor welzijn, dus ook voor uitbouwen van het opvangen van de gevolgen van 

intrafamiliaal geweld. We hebben in dat verband niet alleen het Family Justice Centre in 

de stad Antwerpen uitgerold, maar ook nog in Mechelen, en ook nog in Turnhout. Ik kan u 

begrijpen, maar de beslissing die we genomen hebben en de procedure die we daarmee 

gelopen hebben, is een beslissing van 2015. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Maar zou het dan nog altijd niet logisch zijn dat we er wel verder 

uitvoering aan geven. Dus het gebouw kopen, maar op het moment van de overdracht ook 

het gebouw mee overdragen en niet enkel in erfpacht geven? 
 

 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Ik denk dat we deze constructie afgesproken hebben. 

Bij de inhoudelijke invulling van wat er met die gebouwen gebeurt zijn wij niet meer 

betrokken als provincie. In die zin gaan wij ook geen enkele verantwoordelijkheid meer 

hebben over het thema intrafamiliaal geweld, maar zal het OCMW van Antwerpen dat 

verder opnemen.  

In die zin zagen we er ook geen graten in, omdat wij ook nog andere eigendommen hebben 

in de stad Antwerpen. In de oorspronkelijke visie, in het regeerakkoord, toen de stad 

Antwerpen zou uittreden zou dit aan de orde geweest zijn, maar dat is ondertussen niet 

meer aan de orde. 
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Nr. 4/26 van de agenda 

 

Vastgoed. Beerse. PRUP Laak of Bolkse Beek (A.4.20.0). 

Aankoop gronden voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In zitting van 27 september 2007 werd door de deputatie de opstart goedgekeurd 

van de aankoopprocedure van twee percelen te Beerse kadastraal gekend als 

Beerse, 1ste afdeling sectie C, nummers 183 en 191, met een totale oppervlakte van 

15604 m² en eigendom van mevrouw Jansens en haar kinderen Wouters (hierna de 

familie Wouters genoemd). Beide percelen zijn gelegen langs de Laak, een 

waterloop van 2de categorie, en moeten dienst doen voor de inrichting van een 

overstromingsgebied, teneinde een antwoord te bieden aan de waterproblematiek 

in het woongebied rond de Schutsboomstraat en de Eikenstraat. De noodzaak van 

het overstromingsgebied werd ook aangetoond in de studie van het stroomgebied 

de Laak, die in opdracht van deze provincie werd uitgevoerd in de periode 

2003-2005. Beide percelen werden in 2006 o.a. op deze basis reeds als 

overstromingsbied ingekleurd in het ruimtelijk structuurplan Beerse.  

 

Later werd het PRUP “Beerse – Laak” met onteigeningsplan opgemaakt en definitief 

goedgekeurd op 23 juli 2012. 

 

Op 25 september 2008 werd door de deputatie de maximale onderhandelingsprijs 

bepaald op 1.000.000 EUR. Dit was de helft van het bedrag dat de drie 

schattingsverslagen vooropstelden. De schattingsverslagen hielden echter geen 

rekening met het feit dat de percelen overstromingsgevoelig zijn en in het verleden 

ook effectief overstroomd zijn. De beide percelen – niet tegenstaande ze op het 

gewestplan zijn ingekleurd als woongebied- zijn dan ook niet geschikt om te 

verkavelen. 

 

De familie Wouters ging niet akkoord met een bod van 1.000.000 EUR. Bovendien 

werd de door hen ingediende verkavelingsaanvraag voor de ontwikkeling van het 

gebied geweigerd door de gemeente Beerse op grond van onder meer een negatief 

advies van de toenmalige dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen. 

 

Op 31 december 2009 werden de gemeente Beerse en de provincie Antwerpen 

gedagvaard door de familie Wouters. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep 

oordeelden de rechters dat er geen fout kon worden weerhouden in hoofde van de 

gemeente, noch in hoofde van de provincie door de verkavelingsvergunning van de 

familie Wouters te weigeren. 

 

Kort na het arrest van het hof van beroep van Antwerpen zocht de familie Wouters 

opnieuw contact met de provincie en stelde ze voor de onderhandelingen terug op 

te starten.  

 

Het team Vastgoed heeft een nieuwe schatting aangevraagd. Op 23 juni 2017 

schatte landmeter-expert Van Eester de gronden op 652.570,70 EUR of 

41,82 EUR/m². 

 

Dit is een stuk lager dan de vroegere drie schattingen die de gronden minimaal op 

2.000.000 EUR hadden geschat, doch realistisch nu duidelijk is aangetoond dat 

deze gronden niet meer in aanmerking komen voor bebouwing omwille van de 

watergevoeligheid. 
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Gelet echter op het feit dat de onderhandelingen plaatsvinden in het kader van een 

onteigeningsprocedure dient dit bedrag nog verhoogd te worden met de 

gebruikelijke opstanden en wederbelegging- en wachtinteresten. Het totaal 

bedraagt 751.563,19 EUR. 

 

Dit bod werd overgemaakt aan de familie Wouters, zij gingen niet akkoord gelet op 

het feit dat er in 2009 nog 1.000.000 EUR werd geboden. 

 

De dienst Integraal Waterbeleid heeft vervolgens contact gezocht met de gemeente 

Beerse met de vraag of zij bereid zijn om bij te dragen in de aankoop van de 

gronden van de familie Wouters.  

 

In zitting van 2 oktober 2017 besliste het College van de gemeente Beerse de 

aankoop van de gronden mee te financieren voor een bedrag van 200.000 EUR 

onder de volgende voorwaarden: 

1 De provincie staat in voor de volledige afhandeling van het aankoopdossier; 

2 De provincie staat in voor he studiewerk en de planopmaak van het volledige 

terrein; 

3 De provincie staat in voor de terreinaanleg; de gemeente zal de speelzone zelf 

inrichten; 

4 De provincie blijft in de toekomst instaan voor het onderhoud van de aan te 

kopen gronden m.u.v. de speelzone; 

5 Bij het uittekenen van de plannen zal er een luik voor participatie met de 

aangrenzende wijken en het rusthuis worden voorzien; 

6 Bij het beëindigen van de werken zal de grond van de speelzone aan de 

gemeente overgedragen worden. 

 

De door de gemeente Beerse opgelegde voorwaarden werden voorgelegd aan de 

dienst Integraal Waterbeleid, die hiermee akkoord ging.  

 

In navolging hiervan werd aan de familie Wouters een bod gedaan van 

951.563,19 EUR, alle vergoedingen inbegrepen.  

 

Dit werd aanvaard. De eenzijdige verkoopbelofte vindt u zoals voorgebracht in 

bijlage.  

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 2017. 

 

De Provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het PRUP “Beerse Laak” met onteigeningsplan;  

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 195 

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 namelijk 

om de wateroverlast te verminderen te Beerse ter hoogte van de Schutsboomstraat 

en de Eikenstraat, wordt machtiging verleend tot de aankoop van de gronden 

kadastraal gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, nummers 183 en 191 met een 

totale oppervlakte van 15604m² en zoals aangeduid als innemingen 1 en 2 op het 

onteigeningsplan in bijlage, voor een bedrag van 951563,19 EUR en eigendom van 

mevrouw Jansens en haar kinderen Wouters.  

 

Artikel 2: 

De Provincieraad neemt kennis van het besluit van het College van Burgemeester 

en Schepenen van de gemeente Beerse waarin zij zich akkoord verklaren om voor 

200.000 EUR financieel tussen te komen in de aankoop van de gronden van de 

familie Janssens - Wouters zoals hier hoger beschreven onder artikel 1 onder de 

volgende voorwaarden: 

1. De provincie staat in voor de volledige afhandeling van het aankoopdossier; 

2. De provincie staat in voor het studiewerk en de planopmaak van het 

volledige terrein;  

3. De provincie staat in voor de terreinaanleg; de gemeente zal de speelzone 

zelf inrichten; 

4. De provincie blijft in de toekomst instaan voor het onderhoud van de aan te 

kopen gronden m.u.v. de speelzone; 

5. Bij het uittekenen van de plannen zal er een luik voor participatie met de 

aangrenzende wijken en het rusthuis worden voorzien; 

6. Bij het beëindigen van de werken zal de grond van de speelzone aan de 

gemeente overgedragen worden. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/27 van de agenda 

 

Vastgoed. Kapellen. PRUP Kaartsebeek. Grondaankoop. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 25 juni 2009 hechtte uw raad definitieve goedkeuring aan een PRUP met 

bijhorend onteigeningsplan voor de aanleg van een retentiezone langs de 

Kaartsebeek op grondgebied van de gemeenten Brasschaat en Kapellen.  

 

Aan uw raad wordt de aankoop van inneming 7 van het onteigeningsplan 

voorgelegd. De inneming is gelegen op het grondgebied van Kapellen. Het gaat om 

het perceel 3de afdeling sectie M nummer 44B met een oppervlakte van 672 m², 

eigendom van de gemeente Kapellen. De gemeente is bereid tot verkoop tegen de 

aangeboden prijs van 2.851,63 EUR. Dat bedrag omvat de grondprijs 
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(schattingsprijs 4,10 EUR/m² voor agrarisch gebied) verhoogd met 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 2017. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het PRUP Kaartsebeek te Kapellen/Brasschaat, met bijhorend 

onteigeningsplan, goedgekeurd op 25 juni 2009; 

 

Overwegende dat de gemeente Kapellen bereid is tot minnelijke verkoop van 

inneming 7 tegen de schattingsprijs verhoogd met wederbeleggingsvergoeding en 

wachtintrest; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de verwerving geschiedt voor openbaar nut, met name voor 

de aanleg van een retentiezone aan de Kaartsebeek te Kapellen, wordt machtiging 

gegeven tot de aankoop van de hiernavolgende inneming van het onteigeningsplan: 

- inneming 7: 672 m² grond, 3de afdeling sectie M nummer 44B, eigendom van de 

gemeente Kapellen, tegen de prijs van 2.851,63 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/28 van de agenda 

 

Vastgoed. Kasterlee. Kemelbeek (A.9.07). Verlegging voor 

de aanleg van een bedrijventerrein door IOK. 

Overdracht van de nieuwe bedding aan de provincie Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Kemelbeek in Kasterlee is sinds 1 juli 2014 geherklasseerd van onbevaarbare 

waterloop van 3de naar 2de categorie, en het beheer ervan valt nu onder de 

bevoegdheid van de provincie Antwerpen in plaats van onder die van de gemeente 

Kasterlee. 

 

Recent heeft de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) 

in Kasterlee een bedrijventerrein (de KMO-zone Gierlebaan in Kasterlee/Tielen) 
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aangelegd waarvoor de gemeente een stuk van de bedding van de waterloop aan 

IOK heeft verkocht. IOK moest een nieuwe bedding naast het bedrijventerrein 

aanleggen en zou die dan ‘om niet’ aan de gemeente overdragen. Deze overdracht 

heeft nog niet plaatsgevonden, en dient thans te gebeuren ten gunste van de 

provincie Antwerpen. 

 

Het betreft de percelen kadastraal gekend als Kasterlee, 3de afdeling, sectie C, 

nummers 45b/deel, 46b/deel, 48/deel, 58t/deel, 80a/deel, 81b/deel, 83b/deel, 

85g/deel, 277/deel en 278b/deel, met een totale oppervlakte van 2.091 m². Deze 

percelen staan vermeld als lot F op het overdrachtsplan van 3 mei 2016 van IOK, 

opgemaakt door landmeter-expert Luc Bisschops. 

De nieuwe bedding is deels gelegen tussen een ontsluitingsweg en een fietspad en 

deels alleen langs het fietspad, met aan de andere kant een groenzone. Dit fietspad 

is evenwel dermate breed uitgevoerd dat het kan dienen als toegang voor het 

onderhoud van de nieuwe bedding. 

 

De overdracht door IOK van de nieuwe bedding van de Kemelbeek aan de provincie 

gebeurt kosteloos.  

 

De kosten voor de opmaak van de akte worden gedragen door de provincie. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 9 mei 2014; 
 

Gelet op de overeenkomst tussen de vorige beheerder van de waterloop en IOK 

met betrekking tot de verlegging van de bedding van de Kemelbeek in Kasterlee; 
 

Gelet op het overdrachtsplan van 3 mei 2016 met precad nummer 13038/10167 

van landmeter-expert Luc Bisschops. 
 

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 beheer van de Kemelbeek in Kasterlee, keurt de provincieraad de 

kosteloze overdracht aan de provincie Antwerpen vanwege de Intercommunale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen goed van de nieuwe bedding van de 

Kemelbeek, kadastraal gekend als Kasterlee, 3de afdeling, sectie C, nummers 

45b/deel, 46b/deel, 48/deel, 58t/deel, 80a/deel, 81b/deel, 83b/deel, 85g/deel, 

277/deel en 278b/deel, met een totale oppervlakte van 2.091 m² zoals aangeduid 

op het opmetingsplan van 3 mei 2016 met precad nummer 13038/10167 van 

landmeter-expert Luc Bisschops. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/29 van de agenda 

 

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). 

Vernieuwen van de sifon onder het kanaal Leuven-Dijle. 

Onteigeningsplan. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Hanswijkbeek in Mechelen is over grote afstanden overwelfd en loopt deels 

tussen huizen en tuinen door. Er zijn dan ook veel problemen met 

taludverzakkingen en ongeoorloofde ingrepen door de aangelanden. De waterloop 

gaf in het verleden ook regelmatig aanleiding tot wateroverlast. 

 

De dienst Integraal Waterbeleid werkte een ontwerp uit voor de herinrichting van 

de Hanswijkbeek. Hieruit kwamen een aantal maatregelen voor die in 2 fases zullen 

worden uitgevoerd. 

 

In fase 1 worden de taludverzakkingen hersteld, wordt een gedeelte van een 

overwelving uitgebroken en het overblijvende gedeelte opgewaardeerd, en wordt 

een nieuw vuilrooster geplaatst aan de uitmonding van de Hanswijkbeek in de Dijle. 

 

In fase 2 zal de sifon van de Hanswijkbeek onder het kanaal Leuven-Dijle worden 

vernieuwd in samenwerking met de nv Waterwegen en Zeekanaal, en zal een 

gedeeltelijke verlegging in open bedding van de beek gebeuren ter hoogte van de 

Norbertinnenstraat. 

 

Op 1 september 2016 gaf de deputatie het team Vastgoed opdracht om hiertoe de 

nodige grondverwervingen uit te voeren. 

Het team Vastgoed heeft thans van DIW het definitieve onteigeningsplan ontvangen 

voor de vernieuwing van de sifon onder het kanaal; de gedeeltelijke verlegging van 

de waterloop staat momenteel nog on hold. 

 

Om deze nieuwe sifon te plaatsen dienen volgende grondverwervingen te 

gebeuren: 

 

 - 11 m² van het perceel kadastraal gekend als Mechelen, 3de afdeling, sectie D, 

nummer 169z. 

  Het gaat om een ondergrondse inneming; de bovengrond blijft vrij. Ze is 

volledig gelegen in de 5 m-zone langsheen de waterloop (belast met een 

wettelijke erfdienstbaarheid). 

  Het perceel is gelegen in woongebied, meer bepaald onder de oprit van een 

meergezinswoning aan de Geerdegemvaart 170. 

 

 - 213 m² van het perceel kadastraal gekend als Mechelen, sectie E, 

nummer 326p. 

  Dit betreft een ‘gewone’ inneming, met een volledige verwerving van de grond. 

Ze is gedeeltelijk gelegen in de 5 m-zone. 

  Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in zone voor milieubelastende 

industrie; het BPA ‘36-5 Arsenaal’ situeert de inneming in een zone voor 

openbare voorzieningen, kmo's en kantoren. 

 

De twee percelen zijn gelegen aan weerskanten van het kanaal Leuven-Dijle, vlak 

tegen de grens met de gemeente Zemst. 
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Beide innemingen zijn gelegen op een hoek van de percelen waarvan ze afgesplitst 

worden. Deze percelen blijven na de grondinneming voldoende groot en voldoende 

diep om op zichzelf te kunnen blijven bestaan. 

 

Het totaalbedrag van de twee innemingen wordt geraamd op 16.728,00 EUR. Dit 

bedrag is gebaseerd op de grondprijs per vierkante meter volgens het 

schattingsverslag van 29 november 2016 van landmeter-expert Bruno Mertens, 

verhoogd met de wederbeleggingsvergoeding en de wachtintresten. 

 

Het nodige krediet is voorzien in het budget. 

 

Om machtiging tot onteigening te bekomen, dienen het openbaar nut, de noodzaak 

en de hoogdringendheid gemotiveerd te worden. De hierna volgende argumenten 

kunnen hiertoe worden ingeroepen: 

 

1° het openbaar nut: 

De Hanswijkbeek is een onbevaarbare waterloop van 2de categorie beheerd door 

de provincie Antwerpen. 

De Hanswijkbeek zorgt voor de afvoer van het hemelwater van het stroomgebied 

opwaarts het kanaal en eveneens voor de afvoer van het overstortwater van een 

riooloverstort via de sifon onder het kanaal om dan een kilometer verder in de Dijle 

uit te monden. Het is de taak en de plicht van de provincie Antwerpen om ervoor te 

zorgen dat de waterloop zijn functie naar behoren kan vervullen zonder daarbij 

overlast en schade te berokkenen aan de aangelanden. 

 

2° de noodzaak: 

De oude sifon onder het kanaal dateert van de aanleg van het kanaal tussen 

Mechelen en Leuven eind 19de eeuw. 

Bij inspectie bleek dat het metselwerk van deze sifon in zeer slechte staat is. Een 

aantal lagen van het gewelf zijn reeds naar beneden gevallen en belemmeren nu de 

doorstroming. 

Het renoveren van deze oude sifon is niet mogelijk omdat die dan drooggezet moet 

worden. Hierdoor verhoogt de druk op de sifon, en wordt gevreesd dat een 

gedeelte ervan - gezien de slechte staat van het bakstenen gewelf - het zou 

begeven. Het kanaal zou via deze doorbraak dan gedeeltelijk kunnen leeglopen en 

heel wat wateroverlast veroorzaken in de wijde omgeving. Om deze reden dient dus 

een nieuwe sifon naast de oude sifon aangelegd te worden. 

Dit gebeurt met een onderboring vanuit een persput van de ene kant van het 

kanaal naar een ontvangstput aan de andere kant van het kanaal. 

Ten behoeve van de realisatie van deze persput en ontvangstput dienen de 

ondergrondse inneming van het perceel Mechelen, 3de afdeling, sectie E, 

nummer 326p, en de bovengrondse inneming van het perceel Mechelen, sectie D, 

nummer 169z te gebeuren. 

Er is gekozen voor de aanleg van de nieuwe sifon op deze plaats (ten noorden van 

de oude sifon) omdat de bouw van een nieuwe sifon aan de zuidzijde een aantal 

woningen zou treffen. 

Voor het volledig plaatselijk verleggen van de waterloop zouden méér gronden 

ingenomen moeten worden dan bij huidig onteigeningsplan. 

 

3° de hoogdringendheid: 

Gelet op het risico op instorten en de onvermijdelijke wateroverlast in de omgeving 

door het leeglopen van het kanaal is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk een 
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nieuwe sifon gebouwd kan worden en de oude sifon kan opgevuld worden met 

beton. 

Na de realisatie van deze persput en ontvangstput wordt het terrein in 

oorspronkelijke toestand hersteld en kan de eigenaar van het perceel 169z gebruik 

maken van het onteigende gedeelte als mogelijke toegang naar het achtergelegen 

gedeelte van dit perceel. 
 

De deputatie stelt aan uw raad voor het voorgelegde onteigeningsplan alsook de 

opgegeven motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van 

de onteigening goed te keuren en aan de bevoegde gemeenschapsminister 

machtiging tot onteigening bij hoogdringendheid te vragen. 
 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 26 oktober 2017. Het 

dossier wordt digitaal bijgevoegd. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het (voor)ontwerp van de nv Arcadis Belgium voor het vernieuwen van de 

sifon onder het kanaal Leuven-Dijle in Mechelen; 
 

Overwegende dat voor deze vernieuwing twee grondverwervingen nodig zijn; 
 

Gelet op het voorgelegde onteigeningsplan; 
 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut, de noodzaak en de 

hoogdringendheid van de onteigening; 
 

Gelet op de schatting; 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Het onteigeningsplan van landmeter-expert Christoph Lambert, met plannummer 2, 

voor 2 innemingen in Mechelen, kadastraal gekend als: 
 

 - Mechelen, 3de afdeling, sectie E, nr. 326p/deel, (11 m² ondergrondse inneming 

volgens opmeting) 

 - Mechelen, 4de afdeling, sectie D, nr. 169z/deel, (213 m² volgens opmeting); 
 

wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de motivatie ter verantwoording van het 

openbaar nut, de noodzaak en de hoogdringendheid van de onteigening: 
 

1° het openbaar nut: 
 

“De Hanswijkbeek is een onbevaarbare waterloop van 2de categorie beheerd door 

de provincie Antwerpen. 
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De Hanswijkbeek zorgt voor de afvoer van het hemelwater van het stroomgebied 

opwaarts het kanaal en eveneens voor de afvoer van het overstortwater van een 

riooloverstort via de sifon onder het kanaal om dan een kilometer verder in de Dijle 

uit te monden. Het is de taak en de plicht van de provincie Antwerpen om ervoor te 

zorgen dat de waterloop zijn functie naar behoren kan vervullen zonder daarbij 

overlast en schade te berokkenen aan de aangelanden.” 

 

2° de noodzaak: 

 

“De oude sifon onder het kanaal dateert van de aanleg van het kanaal tussen 

Mechelen en Leuven eind 19de eeuw. 

Bij inspectie bleek dat het metselwerk van deze sifon in zeer slechte staat is. Een 

aantal lagen van het gewelf zijn reeds naar beneden gevallen en belemmeren nu de 

doorstroming. 

Het renoveren van deze oude sifon is niet mogelijk omdat die dan drooggezet moet 

worden. Hierdoor verhoogt de druk op de sifon, en wordt gevreesd dat een 

gedeelte ervan - gezien de slechte staat van het bakstenen gewelf - het zou 

begeven. Het kanaal zou via deze doorbraak dan gedeeltelijk kunnen leeglopen en 

heel wat wateroverlast veroorzaken in de wijde omgeving. Om deze reden dient dus 

een nieuwe sifon naast de oude sifon aangelegd te worden. 

Dit gebeurt met een onderboring vanuit een persput van de ene kant van het 

kanaal naar een ontvangstput aan de andere kant van het kanaal. 

Ten behoeve van de realisatie van deze persput en ontvangstput dienen de 

ondergrondse inneming van het perceel Mechelen, 3de afdeling, sectie E, nummer 

326p, en de bovengrondse inneming van het perceel Mechelen, sectie D, nummer 

169z te gebeuren. 

Er is gekozen voor de aanleg van de nieuwe sifon op deze plaats (ten noorden van 

de oude sifon) omdat de bouw van een nieuwe sifon aan de zuidzijde een aantal 

woningen zou treffen. 

Voor het volledig plaatselijk verleggen van de waterloop zouden méér gronden 

ingenomen moeten worden dan bij huidig onteigeningsplan.” 

 

3° de hoogdringendheid: 

 

“Gelet op het risico op instorten en de onvermijdelijke wateroverlast in de 

omgeving door het leeglopen van het kanaal is het noodzakelijk dat zo snel 

mogelijk een nieuwe sifon gebouwd kan worden en de oude sifon kan opgevuld 

worden met beton. 

Na de realisatie van deze persput en ontvangstput wordt het terrein in 

oorspronkelijke toestand hersteld en kan de eigenaar van het perceel 169z gebruik 

maken van het onteigende gedeelte als mogelijke toegang naar het achtergelegen 

gedeelte van dit perceel.” 

 

Artikel 3: 

Indien bij het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften worden ingediend, geldt 

deze raadsbeslissing als definitieve goedkeuring van het onteigeningsplan en de 

motivatie van het openbaar nut, de noodzaak en de hoogdringendheid van de 

onteigening. 

 

Artikel 4: 

Aan de bevoegde gemeenschapsminister wordt machtiging tot onteigening voor 

openbaar nut gevraagd voor de innemingen aangeduid op het onder artikel 1 
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vermelde onteigeningsplan met toepassing van de procedure bij hoogdringende 

omstandigheden zoals bepaald in de wet van 26 juli 1962. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Voorzitter, mevrouw de gouverneur, collega’s, 

Voor punt 4/25 mag u een onthouding noteren. Niet alleen om de reden die onze collega 

heeft vermeld, maar het is toch ook weer een aankoop hier van patrimonium voor een fors 

bedrag en waar nog eens bijkomend een forse renovatiekost komt die mij in verhouding fel 

overdreven lijkt. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/25 tot en met 4/29 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

59 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/25, 4/26, 4/27, 4/28 en 4/29 worden goedgekeurd met 

59 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

Mevrouw NAERT zegt dat haar stem een ja-stem moet zijn. 
 

Er wordt dan ook een bijkomende ja-stem voor de heer Merckx genoteerd. 
 
 

Nr. 4/30 van de agenda 
 

Vastgoed. Niel. Overdracht grondoverschotten langs 

voormalige provincieweg aan Vlaams Gewest. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 
 

Op 1 januari 2009 werden de meeste provinciewegen overgedragen aan hetzij het 

Vlaams Gewest, hetzij de gemeenten, als nieuwe wegbeheerders. Een uitzondering 

daarop was de N148, provincieweg Hemiksem-Rupel, die een zogenaamde 

“weesweg” werd.  

Het duurde tot dit jaar eer er over die provincieweg een beslissing kwam: bij besluit 

van 30 augustus 2017 van de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, 

Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, werd de N148 overgenomen door het 

Vlaams Gewest. 

 

Bij datzelfde besluit worden 2 grondoverschotten langs de voormalige provincieweg 

in de gemeente Niel, sectie A nummer 423s (Antwerpsestraat) en sectie B nummer 

282r2 (Boomsestraat) overgedragen aan het Vlaams Gewest.  
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Het besluit stelt in zijn overwegingen dat de provincie Antwerpen 

2 grondoverschotten aan het Vlaams Gewest wenst over te dragen. Dit was 

inderdaad de intentie, maar er bestaat geen provincieraadsbesluit dat de 

overdracht van die 2 percelen formeel goedkeurt. 

Het provincieraadsbesluit van 22 oktober 2008 betreffende de overdracht van 

primaire en secundaire provinciewegen aan het Vlaams Gewest keurt in artikel 2 

wel principieel de kosteloze overdracht van restpercelen goed, maar het 

provincieraadsbesluit van 28 november 2013 dat handelt over de overdracht van 

specifieke grondoverschotten, maakt geen melding van de percelen te Niel, vermits 

er geen duidelijkheid bestond over wie de uiteindelijke wegbeheerder zou zijn en 

dus aan wie ze zouden overgedragen worden. 

Bijgevolg is het raadzaam, al was het maar voor de volledigheid van het dossier, 

dat uw raad zou kennisnemen van het besluit van 30 augustus jongstleden. 
 

Normaliter wordt een overdracht van een kadastraal perceel geregeld via het 

verlijden van een authentieke akte die overgeschreven wordt op het 

hypotheekkantoor, waardoor de overdracht tegenstelbaar wordt aan derden. Een 

besluit wordt evenwel niet overgeschreven op het hypotheekkantoor. De vraag stelt 

zich dus naar de tegenstelbaarheid van deze overdracht. De Vlaamse administratie 

is evenwel de mening toegedaan dat de publicatie van het besluit in het Belgisch 

Staatsblad volstaat, aangezien eenieder geacht wordt het Belgisch Staatsblad te 

lezen.  
 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 9 november 2017. 
 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het besluit van 30 augustus 2017 houdende indeling van de voormalige 

provincieweg N148 Hemiksem-Rupel bij de gewestwegen en overdracht van 

2 grondoverschotten langs die weg te Niel aan het Vlaams Gewest; 
 

Gelet op artikel 2 van het provincieraadsbesluit van 22 oktober 2008; 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie; 
 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt ervan genomen dat bij besluit van 30 augustus 2017 van de Vlaamse 

minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn, 2 grondoverschotten gelegen langs de voormalige provincieweg 

Hemiksem-Rupel (N148) ten kadaster gekend als Niel, sectie A nummer 423s, en 

sectie B nummer 282r2, werden overgedragen aan het Vlaams Gewest als nieuwe 

wegbeheerder. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 4/31 van de agenda 

 

Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark 

van het provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, 

ingediend door Karin Van Hoffelen (Groen). Goedkeuring. 

Voorstel 

 

Het provinciebestuur streeft er naar om naar een klimaatneutrale organisatie te 

gaan tegen 2020, zie ook Actieplan Klimaatplan actiepunt MO7: uitbouw van een 

milieuvriendelijk en emissiearm wagenpark (doorlopend vanaf goedkeuring plan). 

 

In het kader van dit voorstel wordt er vertrokken van het principe dat de provincie 

zich er toe verbindt om voor elk nieuw aan te kopen dienstvoertuig een 

kosten/batenanalyse op lange termijn te maken. Deze kosten/batenanalyse mag 

zich niet beperken tot de aankoopprijs, maar ook de gevolgen van CO2-uitstoot, 

uitstoot fijn stof, fiscaliteit, prijzen aan de pomp e.d. moeten hierin verrekend 

worden. 

 

Op de raad van september werd het punt verdaagd m.b.t. de aankoop van een 

nieuwe vuilniswagen voor domein Zilvermeer te Mol. 

 

Aankoopprijs was 150.000 EUR, exclusief BTW wat een totaal van 181.500 EUR 

maakt. 

 

Er werd vooraf geen enkel onderzoek naar een alternatieve brandstof gedaan, een 

gemiste kans. Gelukkig is het nog niet te laat en kunnen we werk maken van het 

vergroenen van het wagenpark van de provincie. 

 

Hiertoe zijn er verschillende mogelijkheden: puur elektrisch, puur waterstof, 

aardgas (CNG), plug-in hybride elektrische voertuigen. 

 

Als er gefocust wordt op de elektrische en CNG-aangedreven wagens, levert dat de 

volgende informatie op: 

 

Elektrische wagens zijn vrijgesteld van BIV (Belasting voor inverkeerstelling) en 

jaarlijkse verkeersbelasting. Er zijn steeds meer gemeenten die voorzien in 

laadpalen zodat bevoorrading ook geen probleem mag zijn. Nadeel is dat de 

elektriciteit die daarvoor nodig is, helaas nog steeds voor een groot deel afkomstig 

is van kerncentrales. Ook voor vrachtwagens is er nog geen elektrische aandrijving 

mogelijk. 

 

CNG-wagens dan: 

Naast elektrische wagens, komen CNG-voertuigen steeds meer in de picture. 

Compressed Natural Gas, ofte samengeperst aardgas is een goedkopere (30 % 

goedkoper dan de klassieke brandstoffen), en schonere brandstof: 30 % minder 

CO2 uitstoot en amper uitstoot aan fijn stof. 

 

Bovendien dient ook hier al zeker tot 2020 geen verkeersbelasting, noch belasting 

voor inverkeerstelling te worden betaald voor personenwagens, minibussen en 

lichte vrachtwagens die op CNG rijden. 
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De stad Gent kocht recentelijke enkele vuilniswagens op CNG aan die een kostprijs 

inclusief BTW van 225.000 EUR, per stuk hadden. Een globale aankoop voor de 

verschillende provinciale diensten, APB's en EVAP's kan de aankoopprijs drukken. 

 

Ilva -het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in het Land van 

Aalst- omvat 15 gemeenten die recentelijk overgingen tot aankoop van 

4 huisvuilwagens, 2 kleine glaswagens, 1 distributievrachtwagen, 1 grote 

bestelwagen en 2 kleine bestelwagens. 

 

Dichter bij huis, besliste de gemeente Boom ook om het verouderde wagenpark van 

de gemeente en het OCMW te vervangen door 16 nieuwe en zuinige voertuigen die 

op aardgas zullen rijden. Ook de gemeente Brecht vervangt stelselmatig elk 

voertuig door een CNG- of elektrisch voertuig. 

 

Alle gemeente- en stadsbesturen die beslisten tot vergroening van hun wagenpark 

deden dit hoofdzakelijk om milieu- en gezondheidsredenen. Minstens 30 % minder 

CO2, 95 % minder fijn stof-uitstoot en bovendien kunnen CNG-voertuigen, indien 

gewenst ook op biogas rijden. Dit is zo mogelijk een nog milieuvriendelijker 

alternatief. 

 

Wat de bevoorrading betreft: steeds meer bevoorradingspunten worden ingericht 

zodat op korte en middellange termijn elke gemeente de mogelijkheid heeft om 

CNG te tanken aan 30 % goedkoper dan de dieselprijs, prijs aan de pomp voor CNG 

is momenteel 0,84 euro/kg. 

 

BESLUIT: 

 

- De provincieraad gaat er mee akkoord dat er voor elk nieuw aan te kopen 

dienstvoertuig een kosten/batenanalyse wordt gemaakt op lange termijn. 

Hierbij houden we naast de aankoopprijs ook rekening met de fiscale 

voordelen, de vermindering van de CO2- en fijnstofuitstoot. 

 

- Het provinciebestuur verbindt zich er toe om bij vervanging van een 

dienstvoertuig, per definitie over te stappen op een hetzij elektrisch 

aangedreven, hetzij CNG-aangedreven voertuig. 

 

 

VOORZITTER.- Er zijn 2 amendementen. Ik stel voor dat we eerst het amendement van 

mevrouw Michielsen toelichten, en nadien dat van de deputatie en de 

meerderheidsfracties. 
 

Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
 

Mevrouw MICHIELSEN.- Geachte voorzitter, geachte gedeputeerden, collega’s, 
 

Wij willen in de eerste plaats Groen bedanken voor het voorstel. Na enige ruggespraak 

binnen de fractie, en binnen de partij, willen wij een stuk terugvallen op de visie die de 

Vlaamse regering in deze heeft, en ook voor een stuk terugvallen op de ambitie die de 

provincie heeft op het vlak van klimaatneutrale organisatie 2020. Binnen deze visie menen 

wij dat de provincie de nodige stappen kan ondernemen, op te splitsen in 2 complementaire 

acties, namelijk enerzijds het wagenpark tegen het licht houden, kijken wat er mogelijk is 
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om naar een zero emissie op lange termijn te komen. Dus te onderzoeken welk wagenpark 

we vandaag hebben, hoeveel kilometers wordt er gereden, is het realistisch en betaalbaar 

om dat wagenpark eventueel zelfs te verkleinen en het gebruik daarvan te onderzoeken en 

te vervangen door wagens op niet fossiele energie of naar plug-in hybridemodellen. 

Anderzijds is natuurlijk de infrastructuur nodig, lees laadpalen, om deze voertuigen te 

voorzien van de nodige energie.  

Als ik dan even overga naar het voorstel dat Groen in concreto heeft gemaakt, hebben zij 

het in de eerste zin van het eerste luik enkel over de aangekochte wagens. Omdat wij weet 

hebben dat er verschillende wagens ook geleased worden, denken wij dat daar een kleine 

toevoeging, of vervollediging, moet aangebracht worden, namelijk “en geleasede wagens”. 

Wat de 2de zin betreft “tussen woord en daad zijn er wetten en praktische bezwaren” - wij 

dromen allemaal van zero emissie-uitstoot - denk ik dat dit nog niet realistisch is om elke 

wagen die we nieuw gaan aankopen te vervangen door een elektrische wagen of een wagen 

met CMG. Dus ik denk dat we daar een wat meer realistisch, maar lees wel “ambitieus”, 

voorstel moeten doen dat ook de ‘sense of urgency’ daarin stelt. Vandaar dat wij zouden 

willen voorstellen om de 2de zin te vervangen door 2 bijkomende, of nieuwe, zinnen. 

Namelijk: “Het provinciebestuur maakt een stappenplan op voor de vervanging van het 

wagenpark naar wagens op niet fossiele energie of naar plug-in hybridemodellen als er geen 

alternatieven zijn. De aankoop, of leasing van wagens op benzine, of in extremis diesel, 

wordt wel gemotiveerd. Het provinciebestuur neemt de nodige faciliterende stappen om 

natuurlijk die elektrisch aangedreven wagens en CMG-wagens mogelijk te maken door het 

plaatsen van laadpalen aan haar gebouwen, en op haar domeinen.” 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- We hebben dinsdag de verantwoording van het voorstel 

van de meerderheid besproken in de commissie. Vanuit de administratie werd het voorstel 

van collega Van Hoffelen onderzocht, en met betrekking tot het eerste deel werd er zeker 

gesteld om daar de bestaande praktijk te intensifiëren en dus intensiever door te gaan 

met de vergroening van het wagenpark. Dit door bij de gunning, nog sterker dan vandaag 

het geval is, rekening te houden met de eco-score, waar dat we een globale beoordeling 

kunnen doen wanneer het gaat over het element prijs. 

Voor wat het tweede deel betreft, het resoluut kiezen voor uitsluitend elektrische wagens 

of wagens met CNG brandstof, had de administratie dezelfde mening als collega 

Michielsen. Namelijk dat er zich tussen droom en daad nog wel enkele praktische bezwaren 

bevinden. Daarom wordt voorgesteld om de aandacht in die richting wel zeer sterk en 

levendig te houden door elk jaar opnieuw te evalueren hoe de evolutie is van de 

verschillende aandrijfmodi.  

Tenslotte zou ik er nog willen aan toevoegen, gelet op de discussie die we gehad hebben in 

de commissie waar ook collega Daan De Veuster het had over de problematiek van de 

laadpalen, wat ook aan bod is gekomen bij de bespreking van het nieuwe provinciehuis, om 

uitdrukkelijk ons voor te nemen een plan van aanpak te starten voor het plaatsen van 

laadpalen bij de diverse eigendommen van de provincie. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Hoffelen heeft het woord. 
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Mevrouw VAN HOFFELEN.- Ik wil eerst en vooral het departement, de gedeputeerde en 

de collega van open vld bedanken om het voorstel een beetje positief te bekijken. 

Ik heb er wel enkele opmerkingen bij. De oorspronkelijke tekst van mij, zoals het hier 

voorligt, dateert natuurlijk van voor de uiteenzetting de 2e keer in de commissie. Daar was 

een goede kosten-baten analyse gebeurt, zoals ook vorige keer vermeld is, waar wordt 

aangegeven dat er op dat moment geen andere mogelijkheid was dan een dieselvoertuig 

voor de vrachtwagen in het Zilvermeer. Als we dat vroeger hadden geweten, had mijn tekst 

er natuurlijk anders uitgezien. Ik ga mee in deze filosofie. 

Ik wil even voortgaan op het amendement van de collega van de open vld, met de toevoeging 

van ‘voertuigen die geleased worden’. Hier wil ik er alleen op wijzen dat als de provincie 

voertuigen leaset dat zij niet in aanmerking komen voor de fiscale voordelen inzake 

belastingen op inverkeerstelling en de vrijstelling op verkeersbelasting. Die geldt alleen 

voor voertuigen die ingeschreven op provinciebestuur, of EVAP, of APB. Dat is een 

belangrijke nuance die we wel moeten meenemen. We moeten alles goed bekijken, niet 

alleen het ecologische, maar ook het fiscale aspect. Dat kan toch een beetje stimuleren om 

die voertuigen te gebruiken. Ik denk dat dit belangrijk. Want in het uiteindelijke 

amendement van de meerderheid wordt er alleen gesproken over ‘te kopen voertuigen’, en 

niet over geleasede.  

Zoals het nu voorligt kunnen we ermee akkoord gaan. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vollebergh heeft het woord. 
 

De heer VOLLEBERGH.- Voorzitter, collega’s, 
 

Ik denk dat er weinig mensen iets kunnen hebben tegen het voorstel van de deputatie dat 

voorligt. U herinnert zich nog mijn tussenkomst, waar ik ook een lans brak voor elektrische 

voertuigen, en de laadinfrastructuur die toch een probleem is, zeker en vast aan 

provinciale gebouwen. Dus wat dat betreft hebt u zeker onze steun. 

Het laatste wat mevrouw Van Hoffelen zegt klopt niet helemaal. U kan die leasing ook 

inschrijven op de provincie zodanig dat je dat toch fiscaal kan in orde brengen.  

Wij willen het voorstel dat voorligt mee ondersteunen. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
 

Mevrouw MICHIELSEN.- Tegen het voorstel van de meerderheid kunnen wij ook niet tegen 

zijn, wij kunnen ons daarbij aansluiten. Voor wat betreft punt 2.1 vinden wij wel dat het te 

weinig ambitieus is, en ook te weinig een mogelijk tijdspad wil uitstippelen. Maar ik heb in 

de toelichting wel een zin gevonden, en mijn voorstel zou zijn om misschien die zin achter 

punt 2.1 te plaatsen. Namelijk de zin uit de toelichting, in de eerste paragraaf, laatste zin: 

“Als alternatief zouden in de toekomst strategische doelstellingen kunnen geformuleerd 

worden omtrent reductie van voertuigspecifieke emissies, en de samenstelling van 

(fracties van) het provinciale wagenpark.” 

Mijn voorstel zou dan zijn om te plaatsen als 2.1: “De provincie zal strategische 

doelstellingen formuleren, enz. “ 
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VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Nu wordt er voorgesteld als gunningscriterium een ecoscore te 

hanteren voor minimaal 20%. Karin, jij had dat niet bepaald in je voorstel. Zijn jullie ermee 

akkoord met dat cijfer en die formule? 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Hoffelen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN HOFFELEN.- Wij kunnen ons vinden in het voorstel van mevrouw Michielsen, 

met die aanvulling. Maar ik zou toch ook willen pleiten om die jaarlijkse evaluatie te 

behouden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Wij hebben er geen probleem mee om de suggestie van 

collega Michielsen over te nemen, en te vermelden dat wij in de toekomst zullen gaan voor 

strategische doelstellingen met betrekking tot reductie van voertuigspecifieke emissies en 

de samenstelling het provinciaal wagenpark. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
 

Mevrouw MICHIELSEN.- Collega’s, allemaal heel erg bedankt daarvoor.  

Misschien nog één vraag: wat gaan we doen met de geleasede wagens? Wij zouden het toch 

wel heel graag in de tekst zien verschijnen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Dat zouden we toch eerst even aan de administratie 

willen voorleggen om daaromtrent niet te improviseren, en geen dingen te zetten die finaal 

technisch niet kloppen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Voorzitter, ik begrijp niet goed de verwarring daarrond. Het is toch 

evident dat als we zeggen dat we voertuigen kopen we dat energiezuinig willen stellen, 

zoals hier gezegd is in de teksten, en dat we dat ook doen voor geleasede auto’s en we dat 

dus mee opnemen. Dat doen we toch al jaren. Ik zie ook het probleem niet om dat hierbij in 

op te nemen. Er wordt in de criteria nu bij wagens die geleased worden toch ook verwezen 

naar econormen, uitstoot, en dergelijke. Dus, wat is het probleem? 
 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Wel, dat weet ik niet. Volgens mij niets, maar ik weet 

het niet. Daarom wil ik het eerst voorleggen. 
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VOORZITTER.- We zullen het amendement stemmen met de aanvulling van mevrouw 

Michielsen, en wat hier ook is toegezegd door gedeputeerde Caluwé. 

En rond de leasingwagens zal het verder onderzocht worden. 

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. 

 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
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7. Recreatie, sport en toerisme 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Vrije Tijd. 

Budgetsleutel 0680/64900000. Subsidie voor uitvoering 

van projecten in het kader van het gebiedsprogramma 

de Merode. Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Binnen het exploitatiebudget – beleidsdomein Vrije Tijd is er een budget van 

448.647 EUR beschikbaar voor subsidies voor het gebiedsprogramma de Merode. 

 

Het plattelandsproject de Merode werd in 2006 opgestart door de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM). Zij brachten een twintigtal organisaties samen om het 

plattelandsbeleid in de betrokken gemeenten te versterken. Naast het uitvoeren 

van ingrepen in het landschap via het instrument landinrichting werd ook aandacht 

gegeven aan de inwoners van het gebied. 

 

Het Merodegebied strekt zich uit over de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en 

Limburg en omvat de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, 

Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. 

 

Recent werd de coördinatie van het plattelandsproject de Merode officieel 

overgedragen van VLM naar de drie betrokken provincies. De provincie Antwerpen 

treedt op als trekker van het project. In dit project zijn zeer veel verschillende 

partners betrokken: de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, de 

9 betrokken gemeenten (Westerlo, Herselt, Laakdal, Geel, Hulshout, Aarschot, 

Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo), de Vlaamse Agentschappen VLM, ANB 

en Onroerend Erfgoed, de abdijen van Averbode en Tongerlo, Natuurpunt, 

Boerenbond, Rurant, Kempens Landschap, de Merode Ondernemers en Toerisme 

Provincie Antwerpen. 

 

Al deze partners hebben hun engagement toegezegd om het project in de toekomst 

verder te zetten en de meesten dragen ook structureel financieel bij aan de verdere 

uitbouw van het project. Om het project op een efficiënte manier te kunnen 

beheren, werd door de verschillende partners recent de vzw de Merode, 

Prinsheerlijk platteland opgericht. Het doel van deze vzw is de omgevingskwaliteit 

van het gebied de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende 

manier te ontwikkelen door:  

- de kernkwaliteiten van het gebied de Merode te koesteren; 

- de regionale economie in het gebied de Merode te versterken; 

- een samenwerking met de inwoners te creëren;  

- de werking van de vereniging duurzaam te verankeren voor de toekomst. 

 

Tot eind 2018 participeert de provincie Antwerpen eveneens in de projectvereniging 

de Merode, een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de 9 gemeenten 

en de provincie Antwerpen deelnemen. Vanuit de projectvereniging wordt de 

werking rond erfgoed in de Merode gecoördineerd. 

 

In dit verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidies voor het Merodeproject’. 
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 Werkingssubsidie aan vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland (deelbudget 

400.000 EUR) 

 

Vanuit de vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland, waarin alle betrokken partners 

participeren, wordt het gebied verder ontwikkeld. Vanuit deze vzw zullen 

initiatieven genomen worden in verband met het beheer en de verdere uitbouw en 

ontwikkeling van het gebied. Recent werd vanuit deze vzw een subsidie oproep 

verspreid voor projecten of evenementen die gelinkt kunnen worden aan het 

integraal plan de Merode, opgesteld om de omgevingskwaliteit in het gebied te 

versterken. 

 

Van het voorziene subsidiebedrag is 200.000 EUR voorzien voor de werking 2018 

van de vzw. 

 

 Projectvereniging de Merode (deelbudget 48.647 EUR) 

 

In de projectvereniging de Merode participeren de gemeenten Westerlo, Herselt, 

Laakdal, Geel, Hulshout, Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en 

de provincie Antwerpen (tot eind 2018). De projectvereniging werd opgericht met 

volgend doel: 

 

“De vereniging heeft tot doel een geïntegreerd plattelandsbeleid uit te bouwen. De 

doelstelling wordt binnen het gestelde beleidsdomein onder andere verwezenlijkt 

door: 

 

- Plattelandsinitiatieven en gemeenschapsvormende initiatieven stimuleren die de 

mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor 

projecten op schaal van de regio ontwikkelen. 

- Via een gedragen plattelandsbeleid werken aan de uitstraling van de streek. 

- Stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en 

landschappelijk erfgoed in de regio. 

- Ruimte creëren als denkplaats voor de ontwikkeling van een breed regionaal 

plattelandsbeleid. 

Het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten.” 

 

Vanuit de projectvereniging werd door 6 gemeenten de Intergemeentelijk 

Onroerend Erfgoeddienst (IOED) de Merode opgericht. 

 

De subsidie wordt uitgekeerd als ondersteuning van de werking van de 

projectvereniging. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 400.000,00 EUR aan de vzw de Merode, 

Prinsheerlijk Platteland, vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidies voor het 

merodeproject’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 

0680/64900000 (ramingsnummer 2017000057). 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 48.647,00 EUR aan de projectvereniging de 

Merode, vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidies voor het merodeproject’ van het 

budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0680/64900000 (ramingsnummer 

2017000057). 

 

 

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. 

 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende onthouding voor hem genoteerd. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

Nr. 8/1 van de agenda 
 

DTL. Provincieraadsvergadering van 23 november 2017. 

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Aan uw raad worden heden volgende wijzigingen van de organisatiestructuur 

voorgelegd. 
 

Deze wijzigingen situeren zich in het kader van de transities met ingang van 

1 januari 2018 en dit in het departement Cultuur, het departement Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid, het departement Ontwikkeling en Educatie, het 

departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit en het departement Vrije Tijd. 
 

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 

gewijzigde financiering van de provincies verbiedt de provincies nog 

beleidsinitiatieven te nemen in de persoonsgebonden materies sport, welzijn, jeugd 

en cultuur. 
 

Dit betekent concreet dat een aantal diensten alsook het departement Cultuur 

geschrapt dienen te worden in het organogram:  
 

Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP):  

In de raad van 23 maart 2017 werd de dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) binnen 

het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid reeds geschrapt en de 

vernieuwde dienst Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS) toegevoegd met 

ingang van 1 januari 2018. Daarnaast wordt nu voorgesteld om - omwille van de 

vernieuwde taakstelling – ook de naam van het departement te wijzigen in het 

departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE). Dit betekent dat ook de 

Stafdienst van het departement van naam verandert (SESE). 
 

Binnen het vernieuwde departement zal met ingang van 1 januari 2018 de EVAP 

Gouverneur Kinsbergencentrum vzw (GKC) toegevoegd worden als APB, met een 

nieuwe opdracht/taakstelling. EVAP Provinciaal Centrum voor opsporing van 

Metabole Aandoeningen vzw (EVAP PCMA) zal eveneens geschrapt worden met 

ingang van 1 januari 2018. 
 

Binnen het departement Cultuur (DCUL): 

In de raad van 22 juni 2017 werd reeds beslist om APB De Warande (APB WAR) te 

ressorteren in het Departement Mens, Communicatie en Organisatie met ingang 

van 1 januari 2018. De Stafdienst van het departement Cultuur alsook de 

verschillende APB’s binnen het departement Cultuur (APB Arenbergschouwburg 

(APB APA), APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (APB MEJD), 

APB Fotomuseum (APB FM) en APB Modemuseum (APB MOMU)) dienen nog 

geschrapt te worden met ingang van 1 januari 2018.  
 

Binnen het departement Ontwikkeling en Educatie (DOE): 

Omwille van de nieuwe taakstelling dient de Jeugddienst (JD) geschrapt te worden 

met ingang van 1 januari 2018. 
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Binnen het departement Vrije Tijd (DVT): 

Omwille van de nieuwe taakstelling dient APB Sport (APB SPRT) geschrapt te 

worden met ingang van 1 januari 2018. 
 

Binnen het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM): 

Omwille van de nieuwe taakstelling dient de Dienst Architectuurarchief (DAA) 

binnen de Dienst Erfgoed (DEG) geschrapt te worden met ingang van 1 januari 

2018. 

Tevens verandert het organogram van DEG minimaal, omwille van het wegvallen 

van enkele taken en functies. Zo verdwijnen er onder andere twee arbeidsplaatsen 

binnen de Dienst Erfgoed – Team Trajectbegeleiding. 
 

Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijziging aan het 

organogram. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 

mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel, nadien gewijzigd; 
 

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de 

provincieraad; 
 

Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 

vaststelt; 
 

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 

provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft; 
 

Overwegende dat het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde 

taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, de provincies verbiedt nog 

beleidsinitiatieven te nemen in de persoonsgebonden materies sport, welzijn, jeugd 

en cultuur; 
 

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 

representatieve vakbonden; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 

worden met ingang van 1 januari 2018 volgende aanpassingen aangebracht:  
 

Schrappen op N-1: 

 departement Cultuur (DCUL) 

 departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP) 
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Schrappen op N-2: 

Binnen het departement Cultuur (DCUL): 

 Stafdienst Cultuur (SCUL) 

 APB Arenbergschouwburg (APB APA) 

 APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (APB MEJD) 

 APB Fotomuseum (APB FM) 

 APB Modemuseum (APB MoMu) 
 

Binnen het departement Ontwikkeling en Educatie (DOE): 

 Jeugddienst (JD) 
 

Binnen het departement Vrije Tijd (DVT): 

 APB Sport (APB SPRT) 
 

Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid: 

 EVAP Provinciaal Centrum Metabole Aandoeningen (EVAP PCMA) 

 EVAP Gouverneur Kinsbergen Centrum (EVAP GKC) 

 Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (SWEP) 
 

Schrappen op N-3: 

Binnen het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) – Dienst Erfgoed 

(DEG): 

• Dienst Architectuurarchief (DAA) 
 

Toevoegen op N-1: 

 Departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE)  
 

Toevoegen op N-2: 

Binnen het departement Economie, Streekbeleid en Europa: 

 Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa (SESE) 

 APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (APB GKC) 
 
 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Wij gaan ons onthouden bij dit punt. Aan de ene kant is het een logische 

zaak, maar aan de andere kant zouden we graag het antwoord kennen op de interpellatie 

van straks, en van ‘wat zal er gebeuren met de Stichting’, ‘wat zal er gebeuren met 

Arenberg’? 
 
 

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; 

65 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja, bij 1 onthoudingen. 
 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende onthouding voor hem genoteerd. 
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9. Welzijn 

 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0959: Subsidies met betrekking tot 

ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende ouderen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel “subsidies met betrekking tot 

ouderen (N/R)/ Overige verrichtingen betreffende ouderen” een krediet van 

50.943 EUR ingeschreven. 

 

Niet alle subsidiemiddelen van de dienst Welzijn en Gezondheid hebben in 2017 

reeds een bestemming gekregen. 

 

De dienst welzijn en gezondheid stelt voor om, op aangeven van de provinciale 

ouderenadviesraad, een gedeelte van deze restmiddelen aan te wenden om een 

project te financieren om zo de jarenlange ondersteuning van de provincie van het 

ouderenzorgbeleid en van projecten die de socioculturele participatie van deze 

doelgroep bevorderen, op gepaste wijze af te sluiten. 

 

Het betreft een project van vzw Aktuwa (programmeringsvzw van APB De 

Warande) dat i.s.m. CultuurConnect door middel van de techniek van livestreaming 

aan de minder mobiele bewoners van meerdere woonzorgcentra in de provincie 

Antwerpen de kans wil geven om te genieten van een culturele voorstelling-op-

maat. Na afloop van dit project wil deze techniek de komende jaren verder uitrollen 

over Vlaanderen. 

 

De kostprijs voor het project bedraagt 45.000 EUR. 

 

Om deze subsidie te kunnen toekennen dient het voorziene krediet voor subsidies 

met betrekking tot ouderen opgetrokken te worden met 45.000 EUR tot 

95.943 EUR. Deze middelen worden verschoven vanuit de restmiddelen op het 

ramingsnummer 2017140511: subsidies voor sociale projecten (R)/ Overige 

verrichtingen inzake sociaal beleid. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 

2015/64900000/21/0959 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017150008: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 

stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 

gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid. 

  

- Subsidies aan organisaties voor oorlogsinvaliden enz.: 

 

   943 EUR 

 

Er wordt een bedrag van 943 EUR nominatief toegekend aan de 2 organisaties voor 

oorlogsinvaliden, oudstrijders en gelijkgestelden die actief zijn in onze provincie als 

tussenkomst in hun algemene werkingskosten: 

- Koninklijk Verbond Burgerlijke Oorlogsinvaliden:  198 EUR 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 217 

- Vrienden Van Fort Breendonk:    745 EUR 
 

  

- Subsidie aan Nekka vzw, voor de organisatie van Houden van 

Griffelrock: 

 

50.000 EUR 

 

Aan Nekka vzw, Collegelaan 106, 2100 Deurne, wordt een nominatieve subsidie 

toegekend t.b.v. 50.000 EUR als tussenkomst voor de organisatie van Griffelrock 

Houden van, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen 

het provinciebestuur van Antwerpen en de vzw Nekka van 19 februari 2009. 

 

- Subsidie aan vzw Aktuwa, voor de organisatie van “Het 

streamen van een voorstelling vanuit een cultuurcentrum naar 

woonzorgcentra in de provincie Antwerpen”: 

 

 

   45.000 EUR 

 

Aan vzw Aktuwa, Warandestraat 42, 2300 Turnhout, wordt een subsidie toegekend 

t.b.v. 45.000 EUR als tussenkomst voor de organisatie van het project “Het 

streamen van een voorstelling van een cultuurcentrum naar de woonzorgcentra in 

de provincie Antwerpen”. 

 

Uw raad wordt gevraagd de herverdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0959 Ramingsnummer 2017150008: 

subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende 

ouderen goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2017/64900000/21/0959 Ramingsnummer 2017150008; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 

Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende herverdeling van het krediet ingeschreven in 

het uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0959 Ramingsnummer 

2017150008: subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige verrichtingen 

betreffende ouderen goed ten bedrage van 95.943 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017150008: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 

stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 

gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid. 
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- Subsidies aan organisaties voor oorlogsinvaliden enz.: 

 

   943 EUR 

 

- Subsidie aan Nekka vzw, voor de organisatie van Houden van 

Griffelrock: 

 

 

50.000 EUR 

- Subsidie aan Aktuwa vzw, voor de organisatie van “Een 

voorstelling streamen vanuit een cultuurcentrum naar 

woonzorgcentra in de provincie Antwerpen”: 

 

 

 

45.000 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. 

 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 

 

Subsidies met betrekking tot sociale projecten, wonen 

en aangepast vervoer. Aanwending restmiddelen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voorgesteld wordt om nog niet-bestemde middelen van de subsidies m.b.t. sociale 

projecten, wonen en aangepast vervoer over te dragen naar het fonds voor 

zorginnovatie en –economie bij APB PSES. 

 

1. Subsidies m.b.t. sociale projecten: 

 

In de zitting van 26 januari 2017 keurde de provincieraad de verdeling van het 

krediet onder budgetcode 2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017140511 

“Subsidies voor sociale projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid” 

goed. 

 

Beslist werd het subsidiebedrag aan te wenden in functie van het reglement op de 

subsidiëring van innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector, door 

de provincieraad goedgekeurd in vergadering van 24 oktober 2013 en aangepast op 

de provincieraad van 26 oktober 2016. 

 

Omdat enkel de verlenging van meerjarige projecten waarvoor de provincie voor 

1 januari 2017 een engagement aanging of projecten die ingediend worden in het 

kader van een thematische oproep, nog in aanmerking komen voor subsidiëring, zal 

slechts een beperkt gedeelte van het krediet (601.761 EUR) aangewend kunnen 

worden voor innovatieve projecten. 
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In de provincieraad van 23 februari 2017 werd reeds beslist 71.000 EUR te 

verschuiven naar het subsidiekrediet met betrekking tot gezins- en jeugdhulp. 

Vervolgens werd in de provincieraad van 22 juni 2017 voor de uitbouw van het 

provinciaal dorpenbeleid 157.700 EUR van dit budget verschoven naar een subsidie 

aan vzw Rurant en 92.300 EUR naar het Plattelandsfonds bij APB PSES. 

Op de huidige provinciezitting van 23 november 2017 wordt voorgesteld om 

45.000 EUR van dit budget te verschuiven naar het subsidiekrediet m.b.t. ouderen. 

Tenslotte wordt er vanuit het restkrediet 10.866,04 EUR verschoven naar 

2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224: subsidie met betrekking 

tot arbeidszorg (R) / Werkgelegenheid om de innovatieve projecten die voorliggen 

m.b.t. arbeidszorg te kunnen financieren. 

 

Hierdoor blijft er een restbedrag over van 59.935,17 EUR op het voorziene krediet 

verbonden aan het reglement voor innovatieve projecten in de welzijns- en 

gezondheidssector. 

 

De deputatie stelt uw Raad voor om de hierboven vermelde restmiddelen t.b.v. 

59.935,17 EUR op het ramingsnummer 2017140511 naar het fonds voor 

zorginnovatie en –economie binnen APB Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen (APB PSES) over te dragen. 

 

2. Subsidies m.b.t. wonen: 

 

In de zitting van 26 oktober 2017 keurde de provincieraad de herverdeling van het 

krediet onder budgetcode 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 

wonen (N/R)/Overig woonbeleid goed. 

 

Op het ramingsnummer 2017000206 (A Wonen: Het huidige concept wonen kritisch 

analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren) is er 

vandaag nog een te bestemmen krediet van 12.917 EUR. 

 

Op het ramingsnummer 2017160209 (A Wonen. We geven verder vorm aan een 

geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018) werd een krediet van 100.000 EUR 

vastgelegd voor de impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid. Van dit krediet werd 

slechts 41.500 EUR effectief toegekend. Er is een restbudget van 58.500 EUR. 

Op het ramingsnummer 2016000208 (A Wonen. Ontwikkelen van een impulsbeleid 

op vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen) werd een bedrag 

vastgelegd van 750.000 EUR voor aanwending in functie van het reglement 

“Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen” dat door de provincieraad in de 

huidige zitting van 23 februari 2017 goedgekeurd is. 

In de loop van 2017 zal van de gebudgetteerde 750.000 EUR een subsidiebedrag 

van 301.215 EUR worden toegekend. 

 

Op de huidige zitting van de provincieraad van 23 november 2017 ligt het voorstel 

ter goedkeuring om van dit restbedrag 400.000 EUR te verschuiven naar de 

subsidie voor De Merode (200.000 EUR per jaar voor de periode 2018-2019). 

 

Hierdoor blijft er een restbedrag over van 48.785 EUR op het voorziene krediet 

verbonden aan het reglement voor innovatieve projecten rond wonen. 

 

De deputatie stelt uw Raad voor om de hierboven vermelde restmiddelen t.b.v. 

120.202 EUR (12.917 EUR op ramingsnummer 2016000206, 58.500 EUR op 

ramingsnummer 2017160209 en 48.785 EUR op ramingsnummer 2016000208) 
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naar het fonds voor zorginnovatie en –economie binnen APB Provinciaal 

Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES) over te dragen. 

 

3. Subsidies m.b.t. aangepast vervoer: 

 

In de zitting van 28 september 2017 keurde de provincieraad de herverdeling van 

het krediet onder budgetcode 2017/64900000/21/0629 subsidies met betrekking 

tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid goed. 

 

Op het 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.) was er nog een te bestemmen krediet van 104.260 EUR. 

 

Op het ramingsnummer 2017000023 (A Aangepast vervoer. We stimuleren de 

verdere uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer) werd een 

bedrag van 150.000 EUR vastgelegd voor aanwending in functie van het reglement 

impulssubsidie innovatieve projecten aangepast vervoer, door de provincieraad 

goedgekeurd in de zitting van 23 februari 2017. Uiteindelijk werd een bedrag van 

91.666 EUR van de gebudgetteerde 150.000 EUR aangewend. Hierdoor blijft er een 

restbedrag over van 58.334 EUR op het voorziene krediet verbonden aan het 

reglement impulssubsidies aangepast vervoer. 

 

De deputatie stelt uw Raad voor om de hierboven vermelde restmiddelen t.b.v. 

162.594 EUR (104.260 EUR op ramingsnummer 2017160205 en 58.334 EUR op 

ramingsnummer 2017000023) naar het fonds voor zorginnovatie en –economie 

binnen APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES) over te 

dragen. 

 

Het fonds voor zorginnovatie en -economie 

 

Het fonds voor zorginnovatie en –economie zal in de volgende jaren aangewend 

worden voor de verdere uitvoering van het provinciaal beleid. In de zitting van 

17 december 2014 keurde de provincieraad de oprichting van dit fonds voor 

zorginnovatie en –economie binnen APB PSES goed. 

 

De besteding van het fonds gebeurt prioritair onder de vorm van cofinanciering bij 

Europese en Vlaamse projecten die tot doel hebben om innovatie in de zorg te 

stimuleren en/of om de zorgeconomie en welzijnssector in onze provincie te 

ondersteunen. Ze kan ook ingezet worden als subsidie en dit steeds onder de 

verantwoordelijkheid van het provinciebestuur. 

 

Voor de aanwending van de middelen (voor cofinanciering bij Europese of Vlaamse 

projecten of als subsidie) geldt de afspraak dat de beleidsdienst een volledig 

subsidiedossier samenstelt dat beantwoordt aan de reglementering voor provinciale 

subsidies en de wet op de reservevorming en vervolgens het Directiecomité van 

APB PSES om goedkeuring voor de uitbetaling vraagt. Op basis van deze 

goedkeuring kan APB PSES vervolgens overgaan tot rechtstreekse betaling aan de 

begunstigde. 

 

APB PSES rapporteert jaarlijks over de aanwending van deze kredieten, en dit 

samen met de neerlegging en kennisgeving van de jaarrekening. 
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Uw raad wordt voorgesteld om: 

- de restmiddelen van 59.935,17 EUR onder budgetcode 

2017/64900000/21/0909 ramingsnummer 2017140511 “Subsidies voor sociale 

projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid, 

- de restmiddelen van 120.202 EUR onder budgetcode 2017/64900000/21/0629: 

Subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/Overig woonbeleid (12.917 EUR op 

ramingsnummer 2016000206, 58.500 EUR op ramingsnummer 2017160209 en 

48.785 EUR op ramingsnummer 2016000208), 

- de restmiddelen van 162.594 EUR onder budgetcode 2017/64900000/21/0629 

subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid 

(104.260 EUR op ramingsnummer 2017160205 en 58.334 EUR op 

ramingsnummer 2017000023) over te dragen naar het fonds voor zorginnovatie 

en –economie binnen het Provinciaal Secretariaat voor de Europese 

Structuurfondsen (PSES). 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van het bedrag van 59.935,17 EUR 

onder budgetcode 2017/64900000/21/0909 ramingsnummer 2017140511 

“Subsidies voor sociale projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 

naar het fonds voor zorginnovatie en -economie binnen APB PSES. 

 

Artikel 2: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van het bedrag van 120.202 EUR 

onder budgetcode 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen 

(N/R)/Overig woonbeleid (12.917 EUR op ramingsnummer 2016000206, 

58.500 EUR op ramingsnummer 2017160209 en 48.785 EUR op ramingsnummer 

2016000208) naar het fonds voor zorginnovatie en -economie binnen APB PSES. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van het bedrag van 162.594 EUR 

onder budgetcode 2017/64900000/21/0629 subsidies met betrekking tot aangepast 

vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid (104.260 EUR op ramingsnummer 2017160205 

en 58.334 EUR op ramingsnummer 2017000023) naar het fonds voor zorginnovatie 

en -economie binnen APB PSES. 

 

Artikel 4: 

De provincie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanwending van het fonds 

voor zorginnovatie en –economie. 

 

 

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; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 

 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 9/3 en 9/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

 

Nr. 9/3 van de agenda 

 

Arbeidszorg: Opheffing subsidiereglementen arbeidszorg. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Omdat het beleidsdomein arbeidszorg - huidige Dienst Welzijn en Gezondheid - en 

het beleidsdomein sociale economie – huidige Dienst Economie en Internationale 

Samenwerking – vanaf 1 januari 2018 samensmelten tot één beleidsdomein 

Inclusieve economie in de nieuwe Dienst Economie, Innovatie en Samenleven, is 

het aangewezen het financieel impulsbeleid en de geldende interne procedures 

hieromtrent op elkaar af te stemmen. 

 

De integratie van het provinciaal beleid m.b.t. arbeidszorg en sociale economie is 

niet enkel door interne organisatorische ontwikkelingen ingegeven. Op de 

participatieladder ligt sociale economie (trede 5: betaald werk met ondersteuning) 

in het verlengde van arbeidszorg (trede 4: onbetaald werk). In de praktijk zien we 

dan ook dat een heel aantal sociale economie organisaties vandaag ook een 

arbeidszorginitiatief hebben en vice versa. Het werken aan doorstroom van 

onbetaalde naar betaalde arbeid met ondersteuning en verder naar arbeid in het 

regulier economisch circuit is dan ook een opdracht voor elk van deze organisaties. 

Het is de verbinding leggen tussen die ‘verschillende’ werkcircuits wat we in een 

nieuw subsidiereglement inclusieve economie voorop willen stellen. 

 

Door als provinciale overheid een subsidiekader aan te reiken waarop zowel 

arbeidszorginitiatieven als sociale economie beroep kunnen doen, zorgen we voor 

meer transparantie, administratieve vereenvoudiging en interne 

procesoptimalisatie. 

 

Via het nieuwe subsidiereglement wil de provincie organisaties stimuleren om 

innovatieve projecten op te zetten die bijdragen aan: 

- Tewerkstellingsmogelijkheden in de arbeidszorg en/of sociale economie; 

- Doorstroom (intern en extern) van arbeidszorg naar betaalde arbeid; 

- Doorstroom (intern en extern) van sociale economie naar tewerkstelling 

in het normaal economisch circuit (NEC); 
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- Het wegwerken van obstakels naar doorstroom;  

- Het vergroten van de competenties van arbeidszorgmedewerkers en 

medewerkers in de sociale economie met als doel het verkleinen van hun 

afstand tot de arbeidsmarkt; 

- Het versterken van de interne (maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, innovatieve arbeidsorganisatie,…) en externe 

(samenwerking sociale en reguliere economie) werking van 

organisatie(s) met het oog op een inclusieve economie. 

 

De goedkeuring van een nieuw subsidiereglement impulssubsidie innovatieve 

projecten inclusieve economie veronderstelt de opheffing van de bestaande 

reglementen met betrekking tot arbeidszorg en sociale economie: 

 

Huidige reglementen arbeidszorg 

- Het bestaande “Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten 

arbeidszorg” is van kracht sinds 24 maart 2017. Met dit reglement kunnen 

projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op arbeidszorginitiatieven 

en focussen op doorstroom en obstakels die doorstroom in de weg staan. Het 

team arbeidszorg adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit 

reglement. 

 

- Daarnaast is er het subsidiereglement “Impulssubsidie arbeidszorg” waaronder 

arbeidszorginitiatieven tot eind 2015 een basis- en/of een uitbreidingssubsidie 

voor maximaal 3 jaren konden aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Dit was 

goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 30 april 2014 en laatst 

gewijzigd op 26 januari 2017. 

 

Huidig subsidiereglement sociale economie 

 

- Het bestaande “Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten in de 

sociale economie” is van kracht sinds 1 januari 2017. Met dit reglement kunnen 

projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op sociale economie of die 

een doelstelling uit deze sector ondersteunen. Het team sociale economie 

adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit reglement. 

 

De opheffing van het reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten in de 

sociale economie en goedkeuring van het nieuwe reglement Inclusieve economie 

wordt door de dienst Economie en Internationale Samenwerking als apart besluit 

geagendeerd. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het “subsidiereglement 

impulssubsidie arbeidszorg”, goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 
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30 april 2014 en laatst gewijzigd op 26 januari, een impulsbeleid voor de creatie 

van extra arbeidszorgplaatsen in onze provincie. 

 

Artikel 2: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het huidige “Reglement 

impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg” met ingang van 1 januari 

2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 9/4 van de agenda 

 

Welzijn Algemeen. Voorstel tot opheffing van het reglement 

“impulssubsidie - innovatieve projecten in de welzijns- en 

gezondheidssector”. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het subsidiereglement “impulssubsidie – innovatieve projecten in de welzijns- en 

gezondheidssector” werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 

24 oktober 2013. Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 

24 november 2016. Via dit reglement voerde de provincie de afgelopen jaren een 

impulsbeleid om innovatieve praktijken rond welzijn en gezondheid te stimuleren. 

 

De Vlaamse overheid heeft beslist dat de provincie vanaf 1 januari 2018 niet langer 

bevoegd is voor persoonsgebonden aangelegenheden. Dit betekent o.a. dat de 

provincie niet langer een impulsbeleid mag voeren op vlak van welzijn en 

gezondheid. 

 

Eind 2016 keurde de provincieraad reeds een uitdoofscenario voor dit reglement 

goed waarbij in 2017 geen nieuwe projecten meer goedgekeurd werden. Tenzij het 

om verlengingen van meerjarige projecten ging waarvoor in het verleden reeds een 

engagement was aangegaan, of om projecten die kaderden in een beperkt aantal 

thematische oproepen. 

 

Aan uw raad wordt nu voorgesteld om bovenvermeld reglement “impulssubsidie – 

innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector”, met ingang van 

1 januari 2018, definitief op te heffen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de opheffing van het reglement “impulssubsidie – 

innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector”, met ingang van 

1 januari 2018, goed. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Bellens heeft het woord. 
 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Voorzitter, ik heb nog even een technische opmerking. 

Wij hadden in de commissie Sociale Economie de opmerking gehad over de juiste 

omschrijving voor de bedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen. We hadden dat nog 

via een erratum trachten ter beschikking te stellen. Ik krijg alleen berichten dat het niet 

altijd bij de provincieraadsleden terechtgekomen is. Het stuk, zoals het hier staat, is wel 

degelijk aangepast. Ik heb hier ook de juiste tekst bij mij. Het zou via de website 

blijkbaar ter beschikking zijn, maar niet aangepast in ABM. Dus ik weet niet goed … 
 

 

De PROVINCIEGRIFFIER.- Als ze tijdig zijn doen we het via ABM. Als het op de dag van 

de raad is wordt het op de banken gelegd. Dat is nu zo gebeurd. 
 

 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Ik merk alleen dat de aanpassing niet in de stukken 

staat, en er geen erratum is. 

Ik wil toch even de passage voorlezen zodanig dat de collega’s die het opgemerkt hebben 

weten dat we er wel degelijk rekening mee gehouden hebben. En ik richt mij nu specifiek 

naar de leden van de commissie, omdat ik mij kan voorstellen dat de andere leden zeggen: 

waarover heeft hij het? Bij artikel 3 ging het over wie kan indienen. Daar hebben we een 

opsomming gekregen. U herinnert zich nog dat we daar de vzw’s hadden bijgezet. Die vzw’s 

hebben we geschrapt zoals we afgesproken hadden, en we hebben daar de volgende zin bij 

toegevoegd: “Daarnaast kunnen ook verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve, en 

andere vennootschapsvormen indienen wanneer zij een sociaal oogmerk hebben en/of een 

samenwerking aangaan met een organisatie zoals bovenstaand vermeld.” 

Ik denk dat dit kan beantwoorden aan de opmerkingen die gegeven werden, waarbij we 

eigenlijk zeggen: ook bedrijven uit de reguliere sector kunnen samenwerken, en kunnen ook 

een project indienen als dat gepaard gaat met ofwel een samenwerking met sociaal-

economie-bedrijven, of zij zodanige sociale criteria opnemen dat zij 

doelgroepmedewerkers tewerk kunnen stellen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Dank u, gedeputeerde voor de aanpassing, maar ik weet niet of 

dat ze wel helemaal volledig is. Bijvoorbeeld een stichting zou dan kunnen participeren. Dat 

is op zich geen vennootschapsvorm, maar ook geen vzw. 
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De heer BELLENS, gedeputeerde.- Nee, maar daarom hebben we ze ook expliciet ‘een 

coöperatieve’ genoemd.  
 

 

De heer VAN EETVELT.- Ja, maar een stichting? Nu staat er: coöperatie, vzw, of 

vennootschapsvormen. Maar een stichting is geen van allen. 
 

 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Het is afgestemd met de administratie. Zij hebben mij 

gezegd dat onder die voorwaarden, ook de filosofie van datgene wat wij gezegd hebben, 

hieronder kan vallen. 
 

 

De heer VAN EETVELT.- We kunnen het punt nu goedkeuren. En misschien kan het 

voorbeeld van een stichting nog eens onderzocht worden door de administratie, en dan 

kunnen we het reglement later nog altijd aanpassen. 
 

 

De heer BELLENS, gedeputeerde.- Ja, ik wil dat engagement aangaan. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 9/3 en 9/4 samen 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. 
 

De agendapunten 9/3 en 9/4 worden goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 9/5 van de agenda 

 

EVAp VZW EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van 

Metabole Aandoeningen. Ontbinding en vereffening PCMA vzw. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van het EVAp VZW Provinciaal 

Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen van 16 november 2017 is 

besloten dat het EVAp VZW Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole 

Aandoeningen per 31 december 2017 wordt opgeheven en de vzw wordt 

ontbonden.  
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Tijdens deze vergadering werden 2 vereffenaars aangeduid: 

 

-de heer Hans Bergmans 

-de heer Nico Lycoops 

 

Als vereffenaar zullen zij instaan voor: 

 

-het opmaken van de jaarrekening 2017; 

-het opmaken van een ontwerp vereffeningverslag; 

-het opmaken van ontwerp verdeelstaat vereffening; 

-het opmaken en afronden van alle fiscale verplichtingen m.b.t. tot de 

vereffening; 

-ontslag bestuurders; 

-het opmaken van de eindstaat/bestemming van activa en passiva.  

 

-juridische taken: 

 -het opmaken van de nodige ontwerpverslagen die nodig zijn t.b.v. de 

    verheffingsprocedure; 

 -behandeling van de publicaties van de vereffening in het staatsblad; 

 -behandeling van opzegging van het ondernemingsnummer; 

 -behandeling van de stopzetting van het rsz nummer en inschrijvingen bij de 

  belastingen; 

 -fiscaal behandelen van belastingscontroles in de meest ruime zin. 

 

-financieel: 

 -het voorbereiden van betalingsstaten t.b.v. het betalen van leveranciers 

i.s.m. financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts; 

 -het opvolgen van nog te vorderen openstaande bedragen i.s.m. met 

 financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts; 

 

-verslaggeving met stand van zaken aan de directeur en financieel medewerker 

mevrouw Hilde Huybrechts. 

 

-coördinatie vereffening en ontbinding van het Extern Verzelfstandigd 

Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Provinciaal Centrum voor opsporing 

van Metabole Aandoeningen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van 16 november 2017 van de bijzondere 

algemene vergadering van het Extern Verzelfstandigd Agentschap in 

privaatrechtelijke vorm vzw Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole 

Aandoeningen om de vzw met ingang van 1 januari 2018 te ontbinden en in 

vereffening te laten gaan. 
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VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 9/6 van de agenda 

 

EVAp VZW Gouverneur Kinsbergen. Ontbinding en vereffening 

GKC vzw. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Tijdens de raad van bestuur van het EVAp Gouverneur Kinsbergencentrum vzw op 

17/5/17 werd de toekomst visie van de vzw toegelicht. Het EVAp Gouverneur 

Kinsbergencentrum vzw heeft de ambitie om uit te groeien naar een kennis- en 

expertisecentrum voor de (thuis)zorg. 

 

Om beter ingebed binnen de Provincie Antwerpen te zijn is het aangewezen de 

activiteiten onder te brengen in een APB. Hiervoor dient een APB opgericht te 

worden (verwijzing naar dossier VARIA2017-02397 uit deze zitting) en de huidige 

vzw vereffend te worden. 

 

Om die reden werd in de Bijzondere Algemene Vergadering van het EVAp 

Gouverneur Kinsbergencentrum vzw van 16 november 2017 besloten dat het EVAp 

Gouverneur Kinsbergencentrum vzw per 31 december 2017 wordt opgeheven en de 

vzw wordt ontbonden. 

 

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft met een 2/3 meerderheid van de 

aanwezige leden goedkeuring gehecht aan de wijziging van artikel 29 van de 

statuten van de vzw, waarbij na eventuele aanzuivering van het passief het 

resterende actief wordt overgedragen aan het APB GKC in oprichting in plaats van 

aan de provincie. 

 

Tijdens deze vergadering werden 2 vereffenaars aangeduid: 

 

-de heer Hans Bergmans 

-de heer Nico Lycoops 

 

Als vereffenaar zullen zij instaan voor: 

 

 het opmaken van de jaarrekening 2017; 

 het opmaken van een ontwerp vereffeningverslag; 

 het opmaken van ontwerp verdeelstaat vereffening; 

 het opmaken en afronden van alle fiscale verplichtingen m.b.t. tot de 

vereffening; 

 ontslag bestuurders; 

 het opmaken van de eindstaat/bestemming van activa en passiva.  

 

 juridische taken: 

o het opmaken van de nodige ontwerpverslagen die nodig zijn t.b.v. de 

verheffingsprocedure; 

o behandeling van de publicaties van de vereffening in het staatsblad; 

o behandeling van opzegging van het ondernemingsnummer; 
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o behandeling van de stopzetting van het rsz nummer en inschrijvingen bij 

de belastingen; 

o fiscaal behandelen van belastingscontroles in de meest ruime zin. 

 

 financieel: 

o het voorbereiden van betalingsstaten t.b.v. het betalen van leveranciers 

i.s.m. financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts; 

o het opvolgen van nog te vorderen openstaande bedragen i.s.m. met 

financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts; 

o het opmaken van een cash planning.  

 

 verslaggeving met stand van zaken aan waarnemend directeur, zakelijk leider 

en financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts. 

 

 coördinatie vereffening en ontbinding van het Extern Verzelfstandigd 

Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Gouverneur Kinsbergencentrum. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van 16 november 2017 van de bijzondere 

algemene vergadering van het Extern Verzelfstandigd Agentschap in 

privaatrechtelijk vorm vzw Gouverneur Kinsbergencentrum om de vzw met ingang 

van 1 januari 2018 te ontbinden en in vereffening te laten gaan en om de tegoeden 

van de vereniging, na aanzuivering van het passief, over te dragen naar het APB 

GKC in oprichting. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 9/7 van de agenda 

 

Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum, 

afgekort APB GKC. Vaststellen statuten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Context 

 

In juli 2016 besliste de Vlaamse regering bij het debat over de afslanking van de 

provinciale bevoegdheden dat er 150.000 EUR bij de provincie blijft voor de 

werking van Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. 
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Voor de deelwerkingen (COS, OC, Modem en Onada/NAH) is er gezocht naar 

overnemers. Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) werd 1 januari 2017 

overgenomen door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Begin 2017 werd 

NAH overgenomen door Bethaniënhuis in Zoersel en Onada door Multiversum in 

Mortsel. Het Oriëntatiecentrum (OC) wordt overgenomen per 1 januari 2018 door 

Openluchtopvoeding VZW in Brasschaat. 

 

In de nota “zorgeconomie, -innovatie en arbeidsmarkt: visie en actieplan” wordt 

het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) als instrument vermeld. 

 

Het provinciedecreet bepaalt onder meer dat wanneer een instelling of dienst van 

provinciaal belang is deze moet worden omgevormd naar een organisatievorm zoals 

voorzien in het decreet. 

 

De huidige organisatievorm, als privaatrechtelijke VZW, wordt ervaren als een 

belemmering van de goede samenwerking tussen de diensten van het 

moederbestuur en het Gouverneur Kinsbergencentrum. De organisatievorm brengt 

extra kosten met zich mee, onder andere voor het sociaal secretariaat. 

 

Anderzijds blijft het noodzakelijk om op financieel vlak dezelfde flexibiliteit te 

behouden. 

 

Aangezien de economische activiteit van het centrum wezenlijk zal veranderen 

moet hiervoor een nieuwe rechtspersoon (APB) opgericht worden en zal de oude 

VZW vereffend worden. 

 

2. Stappenplan 

 

De oprichting van een APB kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: 

de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid 

en de beheersovereenkomst (artikel 228 provinciedecreet). 

 

2.1 Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de oprichting moet de deputatie een motiveringsverslag opmaken 

waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden 

afgewogen en waarin wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid 

van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden. 

 

2.2 Oprichting 

 

Een APB wordt vervolgens opgericht bij besluit van de provincieraad. De 

oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur 

(RVB) van het APB vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen 

inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het APB rechtspersoonlijkheid op de 

datum van voormelde oprichtingsbeslissing. 

 

Hierna is het APB de facto opgericht en kan de raad van bestuur samenkomen om 

de organisatie vorm te geven. 
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2.3 Goedkeuringstoezicht 

 

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het motiveringsverslag en met de 

statuten, binnen dertig dagen, aan de Vlaamse regering verzonden. Binnen honderd 

dagen na verzending keurt de Vlaamse regering de oprichtingsbeslissing al dan niet 

goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse regering een beslissing 

genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring 

geacht te zijn verleend. 

 

2.4 Beheersovereenkomst 

 

De provincie en het APB sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een 

beheersovereenkomst waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel 228,§2, 

van het provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld. De 

bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan de provincieraad. 

 

Het provinciedecreet legt bijkomend dwingende bepalingen op met betrekking tot 

de interne structuur van het APB (samenstelling, werking en aansprakelijkheid van 

de raad van bestuur), dagelijks bestuur, de externe audit, administratief toezicht, 

personeelsstatuten, financiën en boekhouding, participaties, vereffening en 

ontbinding, en andere. 

 

3. Situering van het Gouverneur Kinsbergencentrum 

 

3.1 Historiek 

 

Op 1 januari 2013 werd het GKC een onafhankelijke vzw. Het GKC maakte niet 

langer deel uit van de grotere vzw Gouverneur Kinsbergen waar de campus in 

Wilrijk sinds 1986 deel van uitmaakte onder de vleugels van de voorziening Het 

Gielsbos. Het GKC werd een EVAP van de provincie Antwerpen. Bij de oprichting 

bestond EVAP GKC uit vijf onderdelen: 

- het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) 

- het oriëntatiecentrum (OC) 

- Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA Antwerpen) 

- MODEM (advies en ondersteuning bij communicatiehulpmiddelen voor mensen 

met beperkingen) 

- NAH/Onada  

 

In het Vlaams regeerakkoord van juli 2014 werd echter beslist om de 

bevoegdheden van de provincies verder af te slanken. Conform de timing die wordt 

vooropgesteld heeft de provincie vanaf 1/1/2018 geen persoonsgebonden 

bevoegdheden meer (welzijn, cultuur, jeugd en sport). In het eerste voorstel van 

toewijzing van de persoonsgebonden taken van de provincies aan de Vlaamse of 

lokale overheid van 17/7/2015 werd binnen het beleidsveld Welzijn de Vlaamse 

overheid aangeduid als de ontvangende overheid voor de instellingen van de 

Provincie Antwerpen. Dit is dus ook van toepassing voor het Gouverneur 

Kinsbergencentrum. 

 

In 2014 werd de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) overgenomen door 

GTB vzw. Thomas More Hogeschool nam vanaf 2016 Modem onder zijn vleugels en 

het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) werd overgenomen door het 

UZA op 1 januari 2017. Begin 2017 werd NAH overgenomen door Bethaniënhuis in 
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Zoersel en Onada door Multiversum in Mortsel. Het Oriëntatiecentrum (OC) wordt 

overgenomen per 1 januari 2018 door Openluchtopvoeding VZW in Brasschaat. 

 

3.2 Personeel 

 

De budgettaire personeelsbehoefte wordt op 1 januari 2018 vastgesteld op 4,6 VTE 

en wordt jaarlijks en telkens opnieuw bij de budgetopmaak aangetoond. De 

personeelsbezetting bedraagt heden 4,6 VTE, gespreid over 5 medewerkers. Het 

contractueel personeel van de EVAP zal een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten 

met het APB.  

Als bijlage wordt het huidige organogram bijgevoegd met de huidige bezetting. 

 

3.3 Financieel 

 

In januari 2018 wordt aan uw raad een budgetverschuiving voorgelegd, waarbij een 

geïndexeerde dotatie van 150.000 euro vanaf 2018 wordt ingeschreven in de 

meerjarenplanning 2018-2020. 

 

3.4 Doelstellingen en actieplannen 

 

Het APB Gouverneur Kinsbergencentrum heeft tot doel om de beleidsuitvoerende 

taken van het provinciaal beleid zorgeconomie, -innovatie en –arbeidsmarkt mede 

in te vullen.  

Het centrum is een dynamisch, modern en duurzaam kennis- en expertisecentrum 

van de zorg met als prioritaire focus (thuis)zorg, voor de huidige en toekomstige 

professionals van de private en de publieke sector en op de lange termijn gericht 

naar een ruim publiek. Dit kennis- en expertisecentrum wordt uitgebouwd in nauwe 

samenwerking met diverse partners.  

 

Activiteiten 

Projecten, activiteiten en dienstverlening, al dan niet in samenwerking met 

partners, opstarten, faciliteren en beheren in zoverre die inspelen op huidige en 

toekomstige noden met betrekking tot zorginnovatie en zorgeconomie, 

ondernemerschap en arbeidsmarkt in de zorgsector.  

 

Ter beschikking stellen van lokalen en dienstverlening ter uitbouw van de missie en 

daar bijdragen voor ontvangen.  

 

Ter beschikking stellen van lokalen en dienstverlening aan uitdovende activiteiten 

van vzw Gouverneur Kinsbergencentrum en daar bijdragen voor ontvangen. 

 

4. Verslag van de deputatie in de keuze van organisatievorm 

 

Binnen de vernieuwde werking als kennis- en expertisecentrum zal de nood om 

over financiële reserves te beschikken constant blijven. Om haar ondersteunende 

taken adequaat uit te voeren, is het noodzakelijk om op een flexibele wijze over 

financiële middelen te beschikken.  

 

Europese en andere projecten vormen belangrijke opportuniteiten voor het kennis- 

en expertisecentrum. Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van externe openbare 

financiering. Om efficiënt deze projectwerking te kunnen toepassen is ook een 

flexibel personeelsbeleid noodzakelijk met bijhorende financiële middelen. 

 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 233 

Door het voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten, onder andere uit dienstverlening en de terbeschikkingstelling van 

lokalen aan derden, rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor de 

personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen 

schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen worden opgevangen. Het 

APB is immers binnen de beleids- en beheer cyclus niet onderworpen aan de 

autofinancieringsmarge en kan in tegenstelling tot de provincie en de intern 

verzelfstandigde agentschappen opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden 

voor exploitatiedoeleinden. 

 

Voor het beheer en het bestuur van de nieuwe werking van het Gouverneur 

Kinsbergencentrum zijn er vandaag geen elementen die de toetreding van derden 

vereisen. Ten einde een maximale democratische controle mogelijk te maken stelt 

de deputatie voor dat de voltallige provincieraad de raad van bestuur zou uitmaken 

van het APB. Het directiecomité van het APB wordt gevormd door alle 

gedeputeerden, waarbij aan de directeur van het APB, zoals aan de 

leidinggevenden van provinciale binnen- en buitendiensten, een budgethouderschap 

ter realisatie van een soepel beheer wordt toegekend. 

 

Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor een nieuwe 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum met ingang van 1 januari 2018 op te richten. 

 

5. Statuten 

 

Artikel 226 van het provinciedecreet bepaalt dat de statuten van een autonoom 

provinciebedrijf tenminste volgende elementen dienen te bevatten: 

 

 de naam en eventueel de afkorting van het APB; 

 het maatschappelijke doel, inzonderheid een omschrijving van de 

beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang waarmee het 

autonoom provinciebedrijf belast wordt; 

 de maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende provincie; 

 de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de 

bevoegdheden van de organen; 

 de wijze van ontbinding en vereffening van het autonoom 

provinciebedrijf. 

 

Een voorstel van statuten is bijgevoegd als bijlage bij dit verslag. 

 

6. Organen 

6.1. Raad van bestuur 

 

De deputatie wenst een maximale democratische vertegenwoordiging en controle te 

waarborgen, die een optimale informatiedoorstroming toelaat. Zij stelt bijgevolg 

voor dat de voltallige provincieraad zou zetelen in de raad van bestuur van het APB 

GKC met de bevoegde gedeputeerde als voorzitter zoals voorzien in het 

provinciedecreet onder artikel 229§2bis. Voormeld artikel stipuleert dat de 

genderbepaling en de maximale 1/5 vertegenwoordiging in de raad van bestuur 

niet geldt. 

 

In de statuten wordt voorzien dat bij afwezigheid van de voorzitter, de voorzitter 

van de bevoegde raadscommissie de vergadering leidt. 
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De vergadering van de raad van bestuur van het APB zal aansluiten op een gewone 

provincieraadszitting. Er kunnen geen presentiegelden worden toegekend aan de 

leden van de raad van bestuur, zodat de provinciale financiën niet extra worden 

belast. 

 

6.2 Directiecomité 

 

Artikel 12 van de statuten voorziet een directiecomité dat is samengesteld uit alle 

gedeputeerden. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur en wordt 

voorgezeten door de bevoegde gedeputeerde. 

 

Het directiecomité kan deskundigen uitnodigen, die evenwel geen stemrecht 

bezitten. 

 

Het directiecomité kan tevens bevoegdheden delegeren aan de directeur van het 

bedrijf, die ze verder geheel of gedeeltelijk kan delegeren aan een personeelslid 

van het APB. 

Het directiecomité vergadert na de zitting van de deputatie. 

 

6.3 Dagelijks bestuur 

 

Naar analogie met het provincieraadsbesluit van 27 juni 2013 wordt het begrip 

“dagelijks bestuur” voor de financiële verbintenissen van het APB op dezelfde wijze 

gedefinieerd als voor de provinciale diensten. 

 

6.4 Personeelsbeheer 

 

De raad van bestuur delegeert zijn bevoegdheid als aanstellende overheid aan het 

directiecomité, dat dit op zijn beurt mag verder delegeren aan de directeur. Het 

dagelijks personeelsbeheer is de bevoegdheid van de directeur van het APB. 

 

7. Vereffening van EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum VZW 

 

In zitting van 16 november 2017 besliste de Bijzondere Algemene Vergadering van 

het EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum VZW over te gaan tot de ontbinding van 

de VZW. Twee provinciale medewerkers werden als vereffenaar aangesteld. De 

rechten en plichten van de VZW komen na afronding van de vereffening toe aan het 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. 

 

8. Provincieraadsbeslissing 

 

Zoals reeds vermeld in het stappenplan wordt een verzelfstandigd agentschap 

opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing legt de statuten van 

de verzelfstandigde entiteit vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de 

bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het rechtspersoonlijkheid op 

de datum van voormelde oprichtingsbeslissing. 

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van 

het APB Gouverneur Kinsbergencentrum, de bijgevoegde statuten en het voorstel 

van samenstelling van de raad van bestuur goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 3 november 

2017 houdende de oprichting van een autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum, afgekort APB GKC; 

 

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 225 van voormeld provinciedecreet houdende de oprichting van een 

autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op artikel 226 van het provinciedecreet houdende de statuten van een 

autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de 

raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf; 

 

Overwegende dat de deputatie heeft aangetoond en gemotiveerd dat een autonoom 

provinciebedrijf, binnen de mogelijkheden van het provinciedecreet, de meest 

aangewezen organisatievorm is voor het verwezenlijken van de in het verslag 

opgesomde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting, met ingang van 1 januari 2018, 

binnen het departement Economie, Streekbeleid en Europa, op het 

organisatieniveau N-2, van een autonoom provinciebedrijf “Gouverneur 

Kinsbergencentrum”, afgekort APB GKC. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten van het APB GKC. 

 

Artikel 3: 

De raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf is samengesteld uit de 

voltallige provincieraad. 

 

Artikel 4: 

De rechten en plichten van het EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum VZW komen 

na de vereffening toe aan het APB GKC. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 9/4 tot en met 9/6 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
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66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

59 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de heer MERCKX wordt 

er een bijkomende onthouding voor hem genoteerd. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor om even een korte pauze te houden, en nadien verder te gaan 

met de provincieraad. 
 

 

De vergadering wordt geschorst om 16.00 uur en hervat om 16.15 uur. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 10/1 en 10/2 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 10/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. 

Subsidiëring projecten in de sociale economie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan de subsidiëring van 

volgende projecten sociale economie : 

 

 vzw ’t Antwoord - project ‘Toenadering tussen sociale instellingen/ 

sociale restaurants met doelgroepwerknemers en de lokale horeca in de 

regio Turnhout!’– 16.380,00 EUR  

 

Vorig jaar werd een subsidie ten bedrage van 18.700 EUR goedgekeurd aan 

vzw ‘t Antwoord, voor het project ‘Toenadering tussen sociale instellingen/sociale 

restaurants met doelgroepwerknemers en de lokale horeca in de regio Turnhout!’, 

als subsidie 2016 in het kader van het “Reglement impulssubsidie - Innovatieve 

projecten in de sociale economie”.  

Dit project loopt over een langere periode, namelijk van 1 januari 2017 tot en met 

31 december 2018: 

- projectjaar 1: 1 januari 2017 tem 31 augustus 2017 

- projectjaar 2: 1 september 2017 tem 31 december 2018 

 

Met dit project wil ’t Antwoord in eerste instantie vanuit werkvloerbegeleiding op de 

keukenvloer mensen een traject naar werk of opleiding aanbieden. Het gaat om 

keukenwerk meer zeer lage drempel.  

Doel hiervan is:  

- reële werkervaring opdoen in horeca, met nodige omkadering en 

begeleiding voor horecabazen en voor de doelgroepmedewerkers 

- meedraaien in sociaal restaurant 

 

Verder wil ‘t Antwoord samenwerking aangaan met de lokale horeca (brug tussen 

sociale en reguliere economie), en dit via drie mogelijke pistes: 

- Het creëren van werkvloeren in lokale horeca 

- Lokale restaurantkoks vragen om mee te werken in de keuken van het 

sociaal restaurant 

- Zoeken naar lokale horeca, restaurants die bereid zijn om ook mensen 

aan een sociaal tarief te laten eten en hiermee een stuk sociaal 

restaurant inbedden in hun werking 

 

Om de doorstroming van mensen te stimuleren en te vergemakkelijken is er 

contact met UNIZO Turnhout en Horeca Noorderkempen. Als koepelorganisatie 

kunnen zij de brug vormen tussen de sociale sector en de reguliere arbeidsmarkt. 
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Evaluatie projectjaar 1  

 

Zoals het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de 

sociale economie’ bepaalt, diende de subsidietrekker een tussentijds verslag in van 

projectjaar 1 (zowel inhoudelijke verslag als financiële afrekening). 

 

Uit dit verslag blijkt dat de vooropgestelde, tussentijdse doelstellingen voor 

projectjaar 1 behaalt zijn: 

- In de eerste fase van het project lag de focus vooral op het opstarten 

van het sociaal restaurant zelf. Ook de samenwerkingen met de 

verschillende partners heeft veel tijd in beslag genomen, dit om alle 

partners op dezelfde lijn te krijgen. 

- Qua trajectbegeleiding van de doelgroep, zijn er al 5 trajecten opgestart. 

- er zijn momenteel 3 horecazaken waar men met het project een 

doorstroom van doelgroepmedewerkers heeft kunnen realiseren  

- er zijn 4 werkvloertrajecten/stageplaatsen bij de lokale horeca voor de 

doelgroepwerknemers  

- er zijn al contacten gelegd met unizo om samen op zoek te gaan naar 

sociale werkvloeren in Turnhout, plaatsen waar de doelgroepwerknemers 

stage kunnen lopen en werkervaring in de reguliere sector kunnen 

opdoen in de plaatselijke horeca.  

 

Projectjaar 2: vooropgestelde doelstellingen en financiering 

 

In projectjaar 2 wil ’t Antwoord verder inzetten op trajectbegeleiding van de 

doelgroepwerknemers en het restaurant op zich verder uitbouwen. Ook zullen zij 

contact opnemen met Voka en horeca Noorderkempen. Zo gaat men in het tweede 

projectjaar de focus meer kunnen verschuiven naar de brug tussen sociale en 

reguliere economie. Men wil vanaf het tweede projectjaar ook meer doen met Unizo 

en de lokale horeca. 

 

In totaal bedraagt de gevraagde subsidie voor het project ‘Toenadering tussen 

sociale instellingen/sociale restaurants met doelgroepwerknemers en de lokale 

horeca in de regio Turnhout!’ voor projectjaar 2 een bedrag van 16.380 EUR.  

 

Het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 

economie’ schrijft voor dat ingediende aanvraagdossiers ter beslissing moeten 

worden voorgelegd aan de provincieraad indien het gevraagde subsidiebedrag gelijk 

is aan of hoger is dan 10.000 EUR. De projectaanvraag van vzw ‘t Antwoord – 

project ‘Toenadering tussen sociale instellingen/sociale restaurants met 

doelgroepwerknemers en de lokale horeca in de regio Turnhout!’ voldoet hieraan. 

 

 Cvba so Co-Actief – project ‘Proeftuin van leefloon naar zelfstandig 

ondernemer’ – 25.500,00 EUR 

 

Co-Actief is een activiteitencoöperatie die op een laagdrempelige manier 

kansengroepen tracht te begeleiden in hun eerste stappen naar het zelfstandig 

ondernemerschap. In een beschermde omgeving kunnen deze personen via deze 

coöperatie hun ondernemersidee “live” uittesten vooraleer zij de definitieve stap 

zetten om zich als zelfstandige te vestigen. Ondanks deze aanpak merkt men dat 

een specifieke doelgroep weinig of niet bereikt wordt. Via dit project wil Co-Actief 

hun methodiek verfijnen en uitdiepen om personen met een leefloon én met een 

ondernemersidee beter te integreren in hun werking. Dit project is een 
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samenwerkingsverband met het OCMW Mechelen waarbij een methodiek en tool 

wordt uitgewerkt voor werving en screening in samenwerking met de 

trajectbegeleiders van het OCMW als verwijzer. De drempel tot ondernemerschap 

voor deze doelgroep met een grote afstand tot ondernemen wordt hierdoor 

verlaagd of zelfs weggewerkt. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met de toewijzing van 16.380 EUR aan vzw ’t Antwoord, 

Otterstraat 114, 2300 Turnhout, voor het project ‘Toenadering tussen sociale 

instellingen/sociale restaurants met doelgroepwerknemers en de lokale horeca in de 

regio Turnhout!’, als subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies 

- innovatieve projecten in de sociale economie’ (budgetcode 

0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 

R/ramingsnummer 2017140298). 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met de toewijzing van 25.500,00 EUR aan cvba so Co-Actief, 

Lange Winkelhaakstraat 26 2060 Antwerpen, voor het project ‘Proeftuin van 

leefloon naar zelfstandig ondernemer’, als subsidie 2017 in het kader van het 

‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie’ 

(budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale economie 

R/ramingsnummer 2017140298). 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 10/2 van de agenda 

 

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. 

Subsidiëring projecten in de sociale economie. 

Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 is onder “We ondersteunen lokale en provincie brede 

initiatieven sociale economie”, actienummer 2017140457, ramingsnummer 

2017140307, budgetcode 2017/64900000/21/0550 Verdeelkrediet inclusieve 

economie (V)/Werkgelegenheid een krediet voorzien van 400.000 EUR. 

 

Op het ramingsnummer 2017140307 werd 250.000 EUR toegewezen. Er is een 

restbudget van 150.000 EUR. 
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In het budget 2017 is onder “We voeren een impulsbeleid sociale economie”, 

actienummer 2017000132, ramingsnummer 2017140298, budgetcode 

2017/64900000/21/0550 Subsidiëring van projecten in de sociale economie 

(R)/Werkgelegenheid een krediet voorzien van 520.000 EUR. 

 

Op het ramingsnummer 2017140298 werd in totaal 320.867,27 EUR toegewezen. 

Er is een restbudget van 199.132,73 EUR. 

 

Voorgesteld wordt om de hierboven vermelde niet-bestemde middelen van in totaal 

349.132,73 EUR van de subsidies m.b.t. sociale economie over te dragen naar het 

participatiefonds sociale economie bij het APB Provinciaal Secretariaat voor 

Europese Structuurfondsen (APB PSES). We wensen het participatiefonds sociale 

economie verder in te zetten als een investering-ondersteunend instrument voor de 

sector sociale economie. 

 

De oprichting van dit provinciaal participatiefonds sociale economie werd door uw 

raad goedgekeurd op 23 september 2010. Het APB PSES neemt voor het 

departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, als beheerder van provinciale 

middelen, een ondersteunende rol op bij de uitvoering van het provinciaal beleid. 

Het provinciaal participatiefonds sociale economie kan de volgende jaren 

aangewend worden voor de verdere uitvoering van het provinciale sociale 

economiebeleid. 

 

Uw raad wordt voorgesteld het nog beschikbare saldo van 349.132,73 EUR 

(150.000 EUR op ramingsnummer 2017140307 en 199.132,73 EUR op 

ramingsnummer 2017140298) over te dragen naar het provinciaal participatiefonds 

sociale economie binnen het APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese 

Structuurfondsen (PSES). 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van 349.132,73 EUR vanuit 

budgetcode 2017/64900000/21/0550 (150.000 EUR op ramingsnummer 

2017140307 en 199.132,73 EUR op ramingsnummer 2017140298) naar het 

provinciaal participatiefonds sociale economie binnen APB Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsen (PSES). 

 

Artikel 2: 

De provincie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanwending van het 

provinciaal participatiefonds sociale economie. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik de punten 10/1 en 10/2 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd. 

 
De agendapunten 10/1 en 10/2 worden goedgekeurd met 62 stemmen ja. 

 

De heer MERCKX meldt dat zijn ja-stem niet geregistreerd werd. 
 

 

Nr. 10/3 van de agenda 

 

Erratum. Provinciale initiatieven. Reglement impulssubsidies 

voor innovatieve projecten sociale economie. Opheffing. 

Reglement impulssubsidies voor innovatieve projecten 

inclusieve economie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Omdat het beleidsdomein arbeidszorg - huidige Dienst Welzijn en Gezondheid - en 

het beleidsdomein sociale economie – huidige Dienst Economie en Internationale 

Samenwerking – vanaf 1 januari 2018 samensmelten tot één beleidsdomein 

Inclusieve economie in de nieuwe Dienst Economie, Innovatie en Samenleven, is 

het aangewezen het financieel impulsbeleid en de geldende interne procedures 

hieromtrent op elkaar af te stemmen. 

 

De integratie van het provinciaal beleid m.b.t. arbeidszorg en sociale economie is 

niet enkel door interne organisatorische ontwikkelingen ingegeven. Op de 

participatieladder ligt sociale economie (trede 5: betaald werk met ondersteuning) 

in het verlengde van arbeidszorg (trede 4: onbetaald werk). In de praktijk zien we 

dan ook dat een heel aantal sociale economie organisaties vandaag ook een 

arbeidszorginitiatief hebben en vice versa. Het werken aan doorstroom van 

onbetaalde naar betaalde arbeid met ondersteuning en verder naar arbeid in het 

regulier economisch circuit is dan ook een opdracht voor elk van deze organisaties. 

Het is de verbinding leggen tussen die ‘verschillende’ werkcircuits wat we in een 

nieuw subsidiereglement inclusieve economie voorop willen stellen. 

 

Door als provinciale overheid een subsidiekader aan te reiken waarop zowel 

arbeidszorginitiatieven als sociale economie beroep kunnen doen, zorgen we voor 

meer transparantie, administratieve vereenvoudiging en interne 

procesoptimalisatie. 

 

Via het nieuwe subsidiereglement wil de provincie organisaties stimuleren om 

innovatieve projecten op te zetten die bijdragen aan: 

 

- Tewerkstellingsmogelijkheden in de arbeidszorg en/of sociale economie 

- Doorstroom (intern en extern) van arbeidszorg naar betaalde arbeid  

- Doorstroom (intern en extern) van sociale economie naar tewerkstelling in het 

normaal economisch circuit (NEC) 

- Het wegwerken van obstakels naar doorstroom;  

- Het vergroten van de competenties van arbeidszorgmedewerkers en 

medewerkers in de sociale economie met als doel het verkleinen van hun afstand 
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tot de arbeidsmarkt.  

- Het versterken van de interne (maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

innovatieve arbeidsorganisatie,…) en externe (samenwerking sociale en reguliere 

economie) werking van organisatie(s) met het oog op een inclusieve economie.  

 

De goedkeuring van een nieuw subsidiereglement impulssubsidie innovatieve 

projecten inclusieve economie veronderstelt de opheffing van de bestaande 

reglementen met betrekking tot arbeidszorg en sociale economie: 

 

Huidige reglementen arbeidszorg 

- Het bestaande “Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten 

arbeidszorg” is van kracht sinds 24 maart 2017. Met dit reglement kunnen 

projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op arbeidszorginitiatieven 

en focussen op doorstroom en obstakels die doorstroom in de weg staan. Het 

team arbeidszorg adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit 

reglement. 

 

- Daarnaast is er het subsidiereglement “Impulssubsidie arbeidszorg” waaronder 

arbeidszorginitiatieven tot eind 2015 een basis- en/of een uitbreidingssubsidie 

voor maximaal 3 jaren konden aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Dit was 

goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 30 april 2014 en laatst 

gewijzigd op 26 januari 2017.  

 

De opheffing van de reglementen m.b.t arbeidszorg wordt door de dienst Welzijn en 

Gezondheid als apart besluit geagendeerd. 

 

Huidig subsidiereglement sociale economie 

 

- Het bestaande “Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten in de 

sociale economie” is van kracht sinds 1 januari 2017. Met dit reglement kunnen 

projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op sociale economie of die 

een doelstelling uit deze sector ondersteunen. Het team sociale economie 

adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit reglement. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het “Reglement impulssubsidie 

voor innovatieve projecten in de sociale economie” met ingang van 1 januari 2018. 

 

Artikel 2: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe “Reglement impulssubsidie voor 

innovatieve projecten inclusieve economie” met ingang van 1 januari 2018 als 

volgt: 
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Reglement impulssubsidie  

voor innovatieve projecten inclusieve economie 
Goedgekeurd door de provincieraad op 23 november 2017 

 
Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie 
  

Artikel 1: beleidsvisie inclusieve economie 
De provincie wil in de provincie Antwerpen een arbeidsmarkt creëren waar elke inwoner de 
kansen krijgt die hij verdient, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 
kansengroepen. Hiervoor bouwen we aan een sterke inclusieve economie, met oog voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en een verankerde sociale economie en 
arbeidszorg. 
 
De provincie wil tegemoet komen aan maatschappelijke behoeften en noden uit de sector 
van de arbeidszorg en sociale economie door vernieuwende initiatieven financieel te 

ondersteunen en te stimuleren. 
 

Artikel 2: doelstellingen van de impulssubsidie 
De provincie Antwerpen wil met deze impulssubsidie organisaties stimuleren om innovatieve 
projecten op te zetten die bijdragen aan: 

• Tewerkstellingsmogelijkheden in de arbeidszorg en/of sociale economie 
• Doorstroom (intern en extern) van arbeidszorg naar betaalde arbeid  
• Doorstroom (intern en extern) van sociale economie naar tewerkstelling in het 

normaal economisch circuit (NEC) 
• Het wegwerken van obstakels naar doorstroom;  
• Het vergroten van de competenties van arbeidszorgmedewerkers en medewerkers in 

de sociale economie met als doel het verkleinen van hun afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

• Het versterken van de interne (maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
innovatieve arbeidsorganisatie,…) en externe (samenwerking sociale en reguliere 

economie) werking van organisatie(s) met het oog op een inclusieve economie.  

 
Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 
  

Artikel 3: wie kan indienen (doelgroep) 
De organisaties die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie zijn:  

 lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, 

samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen  
 instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg  
 instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap  
 sociale economie organisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale 

diensteneconomie, invoegbedrijven,…) 
 centra voor algemeen welzijnswerk  

 verenigingen zonder winstoogmerk  
 
Daarnaast kunnen ook verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve en andere 
vennootschapsvormen indienen wanneer zij een sociaal oogmerk hebben of een 
samenwerking aangaan met een organisatie zoals bovenstaand vermeld. 

 
Regionale samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties genieten de 

voorkeur. De uitdaging voor het wegwerken van obstakels naar een inclusieve economie ligt 
in verbinding, vermaatschappelijking en verbreding.  
 
De provincie Antwerpen verleent geen subsidies aan private personen ongeacht of zij in 
bovenstaande opsomming van dit artikel kunnen worden ondergebracht.  

 
Artikel 4: waarvoor indienen 

• Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het impulsproject 
komen in aanmerking voor subsidie. Dubbelfinanciering is uitgesloten.  
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• Investeringskosten worden niet gesubsidieerd. Voor investeringen verwijzen we naar 
het rollend fonds.  

• Indien in het kader van het impulsproject een aankoop van goederen/materialen 
moet gebeuren, kunnen de jaarlijkse afschrijvingskosten hiervan, opgenomen 
worden in de begroting van de werkingskosten.  

• Er moet een tekort in de projectbegroting geraamd zijn. Het tekort in de 
projectbegroting wordt berekend door de geraamde inkomsten van het project 
(exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de geraamde uitgaven van het 
project en dit na aftrek van de geraamde uitgaven en inkomsten die niet aanvaard 
worden voor subsidie.  

• De subsidietrekker voorziet in eigen financiering. De provinciale tussenkomst beperkt 
zich tot maximum 75% van de totale projectkosten.  

• Indien een project voor meerdere jaren wordt goedgekeurd dan vermindert jaarlijks 
de provinciale tussenkomst in de totale kosten, zowel in totaalbedrag als wat het 
aandeel in de projectkost betreft.  

  
Hoofdstuk 3: Toekenningsvoorwaarden 
  

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: 
 

Artikel 5: Algemene voorwaarden 
• De subsidietrekker moet zijn hoofd- of deelwerking uitoefenen binnen het 

grondgebied van de provincie Antwerpen. 
• Het project vindt plaats in de provincie Antwerpen.  

• Het impulsproject moet een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang hebben. 
Een project is bovenlokaal als het de aangelegenheden van lokaal gemeentelijk 
belang overstijgt. Het project kan starten vanuit een lokale gemeentelijke insteek, 
maar voor het afronden van het project wordt door de subsidietrekker, een 
bovenlokale vertaling aangegeven.  

• Aandacht voor gelijke kansen en duurzaamheid:  
• De subsidietrekker verbindt zich er toe om geen enkele vorm van discriminatie te 

dulden en om aandacht te hebben voor ‘gelijke kansen voor iedereen’ in alle 
beleidsaspecten (organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en 
klanten).  

• De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van evenementen 
aandacht te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu, eerlijke 
handel, toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en inspiratie staan in de 

gidsen ‘duurzame aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op 
www.provincieantwerpen.be.  

• Als de aanvrager of subsidietrekker tegen deze clausule handelt kan de provincie de 
subsidie weigeren of terugvorderen. De provincie kan ook melding maken bij Unia, 
het Interfederaal Gelijkekansencentrum.  

 
Artikel 6: inhoudelijke criteria 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de volgende inhoudelijke criteria 
duidelijk en helder onderbouwd worden:  

• Het project dient een impuls te geven aan innovatie binnen het arbeidszorgbeleid 

en/of het sociale economiebeleid en bijdragen tot een inclusieve economie in de 
provincie Antwerpen.  

• Een innovatief project is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort 
tot de reguliere werking van de organisatie en dat de normale werking van de 

organisatie overstijgt.  
• Het vernieuwende ligt in de volgende elementen: een leemte opvullen, een nieuwe 

methodiek of dienst introduceren en/of nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren. 
Dit kan tot uiting komen op niveau van inhoud, werkmethode, resultaat of doelgroep.  

• Voorzien van continuering op financieel en/of op inhoudelijk vlak: vanaf de start van 
het project voorzien van een aanpak, zodanig dat het project na de subsidieperiode 

verder kan uitgevoerd worden door de eigen organisatie of geïmplementeerd kan 

http://www.provincieantwerpen.be/
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worden door andere organisaties.  
 

Hoofdstuk 4: Indienen van de aanvraag 
 
De provincie Antwerpen werkt per jaar met vooropgestelde indiendata die raadpleegbaar zijn 

op de website.  
Het is ook mogelijk dat de provincie Antwerpen hiernaast thematische oproepen lanceert.  
Het is een aanbeveling dat geïnteresseerden hun projectidee aftoetsen voor het indienen van 
een project met een provinciale medewerker. 
  

Artikel 7: Tijdsduur 
De looptijd van een impulsproject wordt inhoudelijk gemotiveerd door de aanvrager en is 

gelimiteerd tot maximum drie opeenvolgende (jaar)aanvragen.  
 
Voor projecten van meerdere jaren wordt er gewerkt met projectperiodes van maximaal één 

jaar: het budget voor de tweede of derde projectperiode wordt toegekend bij een positieve 
evaluatie en afrekening van de afgelopen projectperiode en mits een nieuwe beperkte 
aanvraag voor de volgende projectperiode, dit binnen de bestaande budgettaire 

mogelijkheden. 
  
Artikel 8: Aanvraagformulier 

De projectaanvraag wordt digitaal ingediend, via de website van de provincie Antwerpen.  
Dit dossier is ontvankelijk indien het aanvraagformulier volledig en op tijd digitaal wordt 
ingediend met zijn verplichte bijlagen, ondertekend door de daartoe bevoegde personen.  
 

In het volledig ingevulde aanvraagformulier worden de volgende inhoudelijke punten 
ingediend: aangeven van de doelstellingen, de acties en de gewenste resultaten van het 
project, het plan van aanpak en tijdsduur, communicatie, onderbouwing van de 
toekenningsvoorwaarden (zie hoofdstuk 3), en het opmaken van een begroting voor de 
projectuitvoering. Bij samenwerkingsverbanden worden de intentieverklaringen van de 
betrokken partijen bijgevoegd. 
  

Hoofdstuk 5: Beoordelen en toekennen subsidiebedrag 
  

Artikel 9: Beoordelen 
De beoordeling van het dossier gebeurt op basis van de voorwaarden zoals in hoofdstuk 3 
bepaald.  
De ingediende aanvraagdossiers worden ter advies voorgelegd aan een projectcommissie.  

De ingediende aanvraagdossiers worden samen met een gemotiveerd advies van de 
projectcommissie voorgelegd aan de deputatie.  
  

Artikel 10: Toekennen subsidiebedrag 
Op basis van het ingediende dossier en het gemotiveerd advies van de projectcommissie, zal 
de deputatie beslissen over:  

• het al dan niet verlenen van een subsidie  

• de hoogte van het definitieve subsidiebedrag  
En dit binnen de perken van de kredieten, die op de goedgekeurde begroting van de 
provincie Antwerpen voorzien worden.  

Als de projectaanvraag is goedgekeurd door de deputatie, wordt met de subsidietrekker een 
afsprakennota opgemaakt.  
 
Hoofdstuk 6: Uitbetaling en afrekenen van de subsidie 

  
Artikel 11: Algemene bepalingen 

De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in:  
• De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen.  
• Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en 

het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.  
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Artikel 12: Uitbetalen en afrekenen 
Na goedkeuring van de deputatie en de ondertekenen van een afsprakennota wordt de 
toegekende subsidie betaalbaar gesteld als 100% terugvorderbaar voorschot.  

• Na de afronding van het project en uiterlijk op de datum zoals opgenomen in de 
afsprakennota, dient de subsidietrekker een eindverslag en een financieel verslag 

met de nodige bewijsstukken in.  
• Indien het tekort in de projectafrekening lager is dan de toegekende subsidie, zal het 

saldo teruggevorderd worden. De effectieve subsidie zal nooit meer zijn dan het 
toegekende bedrag.  

• Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in dit reglement of bij onjuiste, 
onvolledige of laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele 
of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidiebedragen.  

 
Artikel 13: Betwisting 

Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan en/of alle 

onvoorziene gevallen kunnen éénmalig voor heroverweging voorgelegd worden aan de 
deputatie mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. 
  

Hoofdstuk 7: communicatie 
 
De subsidietrekker moet, vanaf de toekenning van de subsidie, het provinciebestuur 
vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met 
andere ondersteunende overheden/sponsors.  
 
In al het communicatiemateriaal over het project (folder, affiches, website, …) moet het logo 

en de steun van de provincie worden vermeld.  
 
Bovendien moeten de goedgekeurde projecten voldoende visibiliteit voor de provincie 
garanderen. Dit kan zich uiten in gebruik van het provinciaal logo, provinciale deelname aan 
persconferentie, start en/of slotevenementen (niet-limitatieve lijst).  
 
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 

De heer MERCKX ondervindt technische moeilijkheden bij het stemmen en laat een 

bijkomende ja-stem noteren. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

Nr. 11/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Algemeen 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid: 

 

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 50.000 EUR 

voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Voor onderstaand project zal een voorschot van 100 % in 2017 uitbetaald worden 

op last van afrekening in 2018. 

 

1. Project ‘Bestrijding van de Amerikaanse stierkikker (Lithobates 

catesbeianus) door middel van de sterile male release technique’ 

20.000 EUR aan Hogeschool PXL 

 

Invasieve uitheemse soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit, de 

menselijke gezondheid en de economie. Om de verspreiding en de impact van deze 

invasieve uitheemse soorten te milderen heeft de EU nieuwe EU- Verordening 

(1143/2014) in het leven geroepen. De Amerikaanse stierkikker is één van de 

soorten die op de lijst van voor de Europese unie zorgwekkende invasieve soorten 

staat. Voor die soorten op de lijst die al wijd verspreid zijn, dienen de lidstaten 

maatregelen te nemen om deze soorten zoveel mogelijk onder controle te houden. 

 

De provincie Antwerpen werkt al sinds enkele jaren aan de coördinatie inzake beleid 

en beheer van de invasieve Amerikaanse stierkikker, waarvan in onze provincie 

grote populaties voorkomen. Tijdens het Europees Interreg project INVEXO en ook 

het post-INVEXO actieplan werkten de verschillende betrokken partners (ANB, Hyla, 

Natuurwerk, steden en gemeentes, de provincie Antwerpen en het INBO) nauw 

samen. 

 

Momenteel beperken de bestrijdingsacties van deze invasieve exoot zich tot het 

afvangen van adulte en larvale stierkikkers in geïsoleerde populaties door middel 

van fuiken en het leeglaten van vijvers. Dit is een goede maatregel voor het 

uitroeien van geïsoleerde populaties, maar is zinloos werk bij uitgebreide, wijd 

verspreide stierkikker populaties zoals in de vallei van de Grote Nete. 

 

Een structurele, duurzame oplossing voor het controleren en definitief verwijderen 

van deze invasieve uitheemse populaties is het gebruik maken van de “sterile-

male-release technique” (SMRT genoemd). Al decennia lang wordt deze techniek op 

andere diersoorten, zoals bv. muggen en zeeprikken, toegepast om invasieve 
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soorten succesvol te controleren. Hierbij worden steriele mannetjes teruggeplaatst 

die in competitie treden met vruchtbare mannetjes. Op die manier neemt het 

aantal bevruchte legsels af. Bovendien blijven die steriele mannetjes hun kleinere 

soortgenoten opeten. Beide processen kunnen daardoor op termijn leiden tot 

minder stierkikkers. 

 

PXL Bio-Research heeft in samenwerking met de Universiteit Hasselt de voorbije 

jaren heel wat energie gestoken in de ontwikkeling van deze nieuwe 

bestrijdingsmethode voor de Amerikaanse stierkikker. Via dit project wil PXL Bio-

Research deze techniek in 2017 & 2018 verder optimaliseren en uittesten op 

terrein. 

 

Voor onderstaand project zal een voorschot van 50 % in 2017 uitbetaald worden en 

een saldo (resterende 50 %) in 2018. 

 

2. Project ‘Een PPS voor PPS Overeenkomst provincie Antwerpen – 

Natuurpunt Studie m.b.t. samenwerking rond provinciaal prioritaire 

soorten 2017-2018’ 

30.000 EUR aan Natuurpunt Studie vzw 

 

Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomst 

2016-2017. Als provinciebestuur hebben we nood aan actuele informatie over de 

provinciale prioritaire soorten ter ondersteuning van het provinciale (natuur)beleid 

en om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Via dit project wordt logistieke 

ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die betrokken zijn bij het verzamelen van 

deze informatie. 

Naast het aanleveren van deze soortgegevens omvat het project eveneens de 

mogelijkheid om de deskundigheid van Natuurpunt Studie vzw inzake behoud en 

beheer van fauna en flora en digitale communicatie m.b.t. natuurstudie in de 

provincie Antwerpen in te zetten. 

 

De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2017, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2017140443) - 'Subsidies voor 

leefmilieuprojecten'. 
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Bijlagen: 

- Projectvoorstel Hogeschool PXL ‘Bestrijding van de Amerikaanse stierkikker 

(Lithobates catesbeianus) door middel van de sterile male release technique’ 

- Projectvoorstel Natuurpunt Studie vzw ‘Een PPS voor PPS Overeenkomst 

provincie Antwerpen – Natuurpunt Studie m.b.t. samenwerking rond 

provinciaal prioritaire soorten 2017-2018’ 

 

 

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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 

Een bijkomende ja-stem wordt genoteerd van de heer MERCKX. 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 

 

Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 

'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 

Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Actieplan: Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het 

draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie 

Antwerpen vergroten. 

Actie: We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie 

Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 

activiteiten op. 

 

Actieplan: We ondersteunen de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen 

tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale 

solidariteit en maken deze bekend. 

Actie: We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan 

ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal 

niveau binnen onze provincie. 

 

In het door de raad goedgekeurde budget 2017 van de provincie, is onder artikel 

160/64010126 een krediet van 1.083.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van 

ontwikkelingssamenwerking”. Dit krediet omvat alle subsidies voor het Mondiaal 

beleid, zowel ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden, als educatie en 

sensibilisatie in de provincie Antwerpen. 

 

Op 26 januari keurde de provincieraad de aanwending voor een totaal van 

1.036.000 EUR goed. Een bedrag van 47.200 EUR werd nog niet bestemd. 
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Op 22 juni keurde de provincieraad de aanwending van een bedrag van 10.000 EUR 

goed ter aanvulling op het reglement ter subsidiëring van lokale projecten van 

ontwikkelingseducatie. 

 

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 

aanwending: 

 

Ondersteuning van noodhulp 

 

Actie: We ondersteunen de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot 

duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale 

solidariteit en maken deze bekend. 

 

 Noodhulpsubsidie van 12.000 EUR voor het Rode Kruis voor de 

noodhulpopvang van de vluchtelingen van het etnisch conflict in Myanmar. 

 

Ondersteuning van de aanmaak van een educatief pakket rond 

oorlogsvluchtelingen van vroeger en nu 

 

Actie: We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie 

Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 

activiteiten op. 

 

 Subsidie van 25.000 EUR aan het instituut voor sociale geschiedenis, 

AMSAB voor de aanmaak van een educatief pakket, gericht op leerlingen 

van het beroepsonderwijs, waarbij de situatie van oorlogsvluchtelingen, 

Belgen in het Verenigd Koninkrijk tijdens wereldoorlog 1 en Syrische 

oorlogsvluchtelingen nu in België, wordt geanalyseerd en vergeleken via een 

virtuele tentoonstelling. Focus van het project is de leerlingen hulpmiddelen 

aanreiken om niet alleen kennis en inzicht te bekomen inzake de 

vluchtelingenproblematiek, maar ook te focussen op attitude en 

vaardigheden om een eigen mening te vormen en actie te ondernemen. 

 

Prijs voor ontwikkelingssamenwerking 

 

Actie: We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie 

Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 

activiteiten op. 

 

 Op 19 september 2017 werd voor de 22ste keer de prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking uitgereikt. Dit in samenwerking met de UA, ITG 

en het IOB. In de voorbije jaren zijn er steeds 7 prijzen uitgedeeld aan 

laureaten vanuit verschillende ontwikkelingsrelevante studierichtingen. Op 

2 februari 2017 keurde de deputatie een reglementswijziging voor de 

uitreiking van de prijs goed, waarbij de mogelijkheid werd voorzien om 

8 prijzen uit te delen, aangezien er bij het ITG een extra afstudeerrichting 

inzake International health is toegevoegd. De provincieraad heeft in zitting 

van 26 januari al de aanwending van een budget voor 7 prijzen 

goedgekeurd, dus nu wordt goedkeuring gevraagd voor een extra bedrag 

van 800 EUR ter uitbetaling van deze achtste prijs. Een bedrag van 600 EUR 

wordt hiervoor verschoven vanuit het budget dat bestemd werd ter 

subsidiëring van bovenlokale initiatieven voor ontwikkelingseducatie 

(reglement). 
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Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met de volgende geraamde aanwending van het artikel 

160/64010126 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2017: 

 

 Noodhulpsubsidie aan het Rode Kruis Vlaanderen: 12.000 EUR 

 Subsidie aan Amsab, instituut voor sociale geschiedenis: 25.000 EUR 

 Prijs voor ontwikkelingssamenwerking: 800 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; 

59 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

Een bijkomende ja-stem wordt genoteerd voor de heer MERCKX. 
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12. Waterbeleid 

 

Nr. 12/1 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. 

Aangepast bestek en erratum publicatie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de zitting van de provincieraad van 28 september 2017 werd het ontwerp voor 

Behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit de 

onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie Antwerpen dienstjaar 

2018 – 2021, goedgekeurd. 

 

In het oorspronkelijke bestek, onder 1.1.9 Kwalitatieve selectiecriteria - 

geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen - werden onder punten 1 en 2 

de volgende erkenningen gevraagd:  

 

- erkenning grondreinigingscentrum 

- erkenning tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem. 

 

Er is echter gebleken dat deze erkenningen strikt gezien niet vereist zijn voor het 

uitvoeren van bovenvermelde opdracht, waardoor een reële kans bestond dat er 

onvoldoende inschrijvers zouden zijn. Bijgevolg diende een erratum gepubliceerd te 

worden waarbij deze erkenningen vermeld in punt 1.1.9 van het bestek werden 

geschrapt. 

 

Gelet op de lopende procedure voor deze opdracht, werd het erratum reeds 

gepubliceerd op 17 oktober 2017. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om deze aanpassing aan het bestek en het erratum 

bij de publicatie hiervan, goed te keuren. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in Sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 november 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het aangepaste bestek en het erratum bij de publicatie van dit bestek; 

 

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste bestek en het erratum bij de publicatie hiervan, 

voor Behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit de 

onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie Antwerpen dienstjaar 

2018 - 2021. 

 

 

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. 

 

Een bijkomende ja-stem van de heer MERCKX wordt genoteerd. 
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13. Moties 

 

Nr. 13/1 van de agenda 

 

Motie aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams Parlement, 

het federale Parlement en het Europees parlement 

betreffende politieke gevangenen in de Europese Unie, 

ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang). 

Motie 

 

Toelichting 

Op de dag van het Catalaans referendum rond onafhankelijkheid (01.10.2017) 

kregen we via de verschillende media hallucinante beelden te zien: op verschillende 

plaatsen in Catalonië werden vreedzame kiezers op bevel van de Spaanse regering 

in elkaar geslagen omdat ze hun stem wilden uitbrengen. Ruim 750 mensen 

raakten bij verschillende incidenten gewond. 

 

Een paar dagen geleden kon de hele wereld zien dat verkozen Catalaanse 

regeringsleden in de gevangenis werden gegooid. Bovendien hangen hen loodzware 

gevangenisstraffen boven het hoofd wegens “rebellie, opruiing en misbruik van 

overheidsgeld”. De politieke strijd in Catalonië werd nochtans tot op heden steeds 

geweldloos gevoerd en gedragen door een democratisch verkozen meerderheid in 

het Catalaanse parlement. Deze politici voerden ook enkel de wil van hun kiezers 

uit. 

 

Men kan hierover van mening verschillen en van oordeel zijn dat de Catalanen te 

ver zijn gegaan. Maar een overheid mag politieke partijen niet verbieden om buiten 

het grondwettelijke kader te denken, anders is een grondwet verworden tot een 

intellectuele gevangenis. 

 

Strikt genomen is dit uiteraard geen kwestie voor de provincie Antwerpen Maar 

aangezien noch de Europese Unie, noch de federale overheid niet of amper 

reageert, moet het protest toch van ergens komen. Wij zijn immers allemaal 

onderdanen van de EU. We dragen allemaal financieel bij tot het in stand houden 

van de Unie via onze belastingen. Wij worden allemaal in het Europees parlement 

vertegenwoordigd. We worden allemaal geacht om de EU mee op te bouwen. Onze 

provincie doet regelmatig beroep op de EU om subsidies te verkrijgen en promoot 

geregeld de Europese instellingen. 

 

De EU gaat er prat op de democratie hoog in het vaandel te voeren. Desalniettemin 

geeft de EU niet thuis wanneer Spanje diezelfde democratie met de voeten treedt. 

Dan beschouwt de EU dat als een “interne kwestie”. Op die manier wordt de 

geloofwaardigheid van de EU helemaal uitgehold, wat de toekomst van diezelfde EU 

ernstig hypothekeert. Het is dan ook in het belang van de EU dat zij zich duidelijk 

distantieert van dit brutaal, autoritair optreden van de Spaanse staat en het 

Spaanse gerecht. 

 

Tekst van de motie 

De provincieraad van Antwerpen toont zich bijzonder bezorgd om de escalatie van 

de politieke situatie in Spanje en in Catalonië. 

 

De provincieraad vindt de aanhouding van democratisch gekozen politici en de 

loodzware gevangenisstraffen die hen boven het hoofd hangen, een aanfluiting van 
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de Europese politieke basiswaarden. De Antwerpse provincieraad roept dan ook het 

Vlaams Parlement, het federaal parlement en het Europees parlement op om hun 

protest te laten horen en de nodige politieke druk uit te oefenen opdat: 

 

1. de politieke gevangenen (ministers en verschillende voorvechters van de 

Catalaanse onafhankelijkheid) meteen worden vrijgelaten; 

2. de EU haar democratische principes in woord en daad zou verdedigen en 

Spanje duidelijk maken dat het hier veel te ver is gegaan. 

 

Bestemmeling 

Deze motie wordt overgemaakt aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams 

Parlement, het federale Parlement en het Europees parlement. 

 

 

Ingediend namens de Vlaams Belang–fractie door Jan Huijbrechts 

 

 

VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 
 

De heer HUIJBRECHTS.- Voorzitter, het lijkt mij niet nuttig om dit ten gronde te gaan 

bepleiten, aangezien het amendement er is. Ik hoop trouwens dat het geen attitude gaat 

worden van de meerderheid om elk initiatief vanuit de oppositie te counteren met een 

amendement. 

Aan de andere kant, we hebben dat bekeken, en ik moet zeggen dat ik verrast ben, zelfs 

aangenaam verrast, bij het lezen van dit amendement. Vooral ook door het feit dat er een 

aantal vertegenwoordigers bijstaan van partijen die op andere niveaus in dit land een 

andere attitude hebben aangenomen. Ik denk aan de CD&V. Ik denk aan mijnheer Crombé 

die het nodig vond om zijn kennis over Catalonië, en de Catelaanse strijd, te ventileren in 

sommige praatprogramma’s. Daarom ben ik aangenaam verrast dat hier blijkbaar toch wel 

een andere opinie heerst. 

Dit gezegd zijnde zullen wij onze motie intrekken, en gaan wij ons mee solidair verklaren 

met het amendement van de meerderheid. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Dank u, voorzitter. 

Collega’s, ik wou even verwijzen naar de motie ingediend door mijnheer Huijbrechts, 

specifiek naar de 4e paragraaf, waarin duidelijk en terecht staat dat strikt genomen dit 

geen kwestie is voor de provincie Antwerpen. Ik denk dat dit ook juist is en het niet onze 

taak is. We hebben onze mensen op Europees en federaal niveau die daarover kunnen 

praten en hun bezwaren uiten. 

Ik vind dat dergelijke moties, over die materies, beter doorverwezen worden naar de 

fracties, en dat de fracties dat al dan niet kunnen onderschrijven. Maar het is een materie 

die niet direct tot de taakstelling van de provincie behoort. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
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Mevrouw NAERT.- Ik zou daar willen bij aansluiten en terugkomend verwijzen naar het 

incident van daarstraks. Dat heeft niets met de provincie te maken, en dat wordt hier naar 

voor gebracht en dat wordt aanvaard. Als wij iets naar voor brengen is dat niet mogelijk. 

Ik wil daar dus maar één ding rond zeggen. Als het over inhoud gaat, en op die nagel wil ik 

kloppen, is het aan de initiatiefnemer of diegene die spreekt die bepaalt wat belang heeft 

bij dat punt en wat voor hen de referenties zijn rond dat punt. Men kan daar gerust in het 

debat op antwoorden, en van mening verschillen. Daarom zitten we hier. Ook hierrond gaan 

we dan ook onze mening zeggen, en ik wou er dan ook op wijzen. Zoals collega Helsen had ik 

ook gedacht dat dit het antwoord zou geweest zijn dat de collega’s van het Vlaams Belang 

hadden gekregen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, ik moet ook in eigen boezem kijken, want ik 

heb het op het Vast Bureau ook laten passeren op die manier. Maar ik denk dat we toch in 

het Vast Bureau de volgende keer de ontvankelijkheid van dergelijke zaken moeten 

bespreken. 
 

 

VOORZITTER.- Dat klopt. Het is omdat het gisteren in het Vast Bureau is geweest, en er 

niets over gezegd is, dat het natuurlijk nu hier vandaag op de agenda staat. 
 

De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Voorzitter, ik zou collega Helsen nog even willen aanvullen en mij 

beroepen op artikel 50, lid 3 van het huishoudelijk reglement. Het is populair vandaag. Ik 

zou het willen hebben over de onontvankelijkheid van de motie, in die zin dat wij als 

provincieraad van Antwerpen andere beleidsniveaus kunnen oproepen om iets wel of niet 

aan te nemen. Dan is het inderdaad, zoals een aantal andere sprekers al hebben 

aangehaald, aangewezen dat die bevoegdheidsdomeinen wel betrekking hebben op minstens 

ten dele de provinciale bevoegdheden. Daarnaast ook, waarom er hier volgens mij sprake is 

van een onontvankelijkheid, omdat wij de Spaanse autoriteiten aanspreken, wat buiten de 

Belgische bevoegdheidssfeer valt. En ten tweede omdat wij de Vlaamse regering aanmanen, 

terwijl het hier gaat over diplomatieke aangelegenheden en aangelegenheden van 

buitenlandse zaken die aldus betrekking hebben op de federale bevoegdheidssfeer.  

Dus ik zou graag voorstellen dat wij deze motie onontvankelijk verklaren, en ik vraag daar 

ook de stemming over. 
 

Dank u wel. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
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De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, 

collega’s, 
 

Het gaat hier over een motie van het Vlaams Belang. Het gaat hier over een problematiek 

die wij ons allemaal ter harte zouden kunnen nemen, want het gaat over de mensenrechten. 

Maar ik ga het volgende zeggen. Wij hebben hier in deze raad niet de gewoonte om ons uit 

te spreken in moties die niets met het provinciaal belang te maken hebben. Dus op die 

manier kan ik de collega’s wel volgen en denk ik dat we misschien hetzelfde kunnen doen 

zoals we met de motie, enkele jaren geleden, van de NMBS gedaan hebben. Wij zouden een 

brief kunnen schrijven, namens de deputatie, aan de Vlaamse regering en zeggen dat wij 

ons aansluiten bij de resolutie van het Vlaamse Parlement, die door alle 

meerderheidspartijen en ook de oppositie is goedgekeurd. Ik dacht met 96 stemmen ja van 

de 96 aanwezigen. Een resolutie die zegt wat hier geschreven wordt. Er is in het Vlaamse 

Parlement een debat geweest. Dat is in het Vlaams Parlement door alle partijen 

goedgekeurd geworden. 

Ik sluit mij ook aan bij diegenen die hebben gezegd dat dit niet van provinciaal belang is. 

Wij moeten ons misschien aan die lijn houden. Ik denk dat dit ook goed is. Maar dan 

moeten we dat altijd doen, en dan kan hier geen enkele motie nog, buiten inhoudelijk 

provinciaal belang, naar voor gebracht worden. Ik zou misschien wel voorstellen om wat 

hier staat, en daar verwijzen we voor naar de unanieme resolutie in het Vlaams Parlement, 

vanuit de deputatie een schrijven te richten dat we ons daarin kunnen vinden. Dat is het 

voorstel. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 
 

De heer HUIJBRECHTS.- Voorzitter, collega’s, 
 

Het is inderdaad geen provinciale materie. Ik heb het ook specifiek zo vermeld. Aan de 

andere kant is het wel degelijk een politieke materie. Wij zijn politieke mandatarissen. Wij 

zijn begaan met de spelregels zoals die binnen de Europese Unie van toepassing zijn, zelfs 

op dit regeringsniveau. Wij zijn verantwoordelijk om te waken of dat de spelregels correct 

worden toegepast. Wanneer dit in een lidstaat van de Europese Unie niet gebeurt dan is 

het niet anders dan onze taak, vind ik, om te zeggen ‘tot hier en niet verder’. Ik ben Vlaams 

nationalist. Ik ben separatist. Ik ben republikein. Dat is een mening van het moment dat ik 

als jonge knaap het licht heb gezien en ik mij heb ingezet om Vlaanderen onafhankelijk te 

krijgen. U mag dat een idiote gedachte vinden. U mag dat belachelijk vinden. Maar het is 

wel een legitieme eis in de Europese Gemeenschap om een dergelijke politiek programma na 

te streven. Daarom, vanuit die bekommernis, heb ik dit ingediend. Maar ik kan mij vinden in 

het voorstel dat collega Lemmens geformuleerd heeft. Het is inderdaad een interessante 

tekst die in het Vlaams Parlement in Brussel is goedgekeurd, en een tekst waar wij 100% 

achter kunnen staan. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Meeus heeft het woord. 
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De heer MEEUS.- Ik wil alleen zeggen dat wij ons als fractie ook scharen achter het 

standpunt dat de gedeputeerde naar voor brengt.  

Uiteraard, collega, zijn wij als politicus en verkozene vrij te zeggen wat wij willen, maar in 

dit orgaan, in deze raad, denk ik dat wij ons moeten houden aan de bevoegdheden waarvoor 

wij beslissingsrecht hebben, en dat het goed is dat de deputatie zijn verantwoordelijkheid 

in deze neemt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- Dank u wel, voorzitter. 

Ik blijf toch nog met één punt zitten. Wij vragen de Vlaamse regering, dat lijkt mij nog 

altijd niet zo heel logisch. Als we dan iemand iets vragen lijkt mij dat de federale regering 

te moeten zijn. We kunnen de Vlaamse regering vragen, maar we kunnen evengoed de 

gemeenteraad van Erembodegem dingen vragen. Het verantwoordelijke bevoegdheidsniveau 

lijkt mij hier het federale te zijn. Dus laat ons dan de federale regering aanschrijven. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Het is wel typisch voor een open vld-er dat u de 

Vlaamse regering vergelijkt met de gemeenteraad van Erembodegem, maar dat is 

natuurlijk uw visie erop. Ik kan u alleen maar zeggen dat deze tekst identiek de tekst is 

aan de resolutie die ook door uw partij mee onderschreven is in de Vlaamse regering. Die 

vraagt aan de Vlaamse regering om een standpunt in te nemen. Dat is die tekst, niet meer, 

niet minder. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 

De heer VAN EETVELT.- U legt mij woorden in de mond. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Nee, u hebt dat gezegd. 
 

 

De heer VAN EETVELT.- U legt mij woorden in de mond, en het gaat hier louter weer over 

bevoegdheidsverdeling. De enige regering die daar iets zinnig over kan zeggen is de 

federale regering, net zoals de Vlaamse regering in een resolutie ook de federale 

bevoegdheden op dat punt heeft benoemd. En u verwijst naar de goedkeuring door alle 

partijen in het Vlaamse Parlement. U merkt ook dat onze partij zich vandaag nog niet 

inhoudelijk heeft uitgesproken. Wij hebben alleen een aantal formele bedenkingen bij de 

tekst zoals die voorligt. 

Dus, ik herhaal, de enige nuttige regering, of parlement, of beleidsniveau, die wij kunnen 

aanschrijven is in deze de federale. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
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De heer MERCKX.- Onze fractie heeft bedenkingen bij die bepaling die zegt dat men 

alleen mag spreken over zaken van provinciaal belang. 

Als het dan toch gehanteerd wordt zijn wij voor een ruime interpretatie van die notie 

‘provinciaal belang’. Maar in dit geval is het er natuurlijk heel ver van verwijderd. 

U zegt dat gebaseerd is op een motie van het Vlaams Parlement. Het zou mij verwonderen 

dat die 7 punten die bij de motivering als dusdanig in het Vlaams Parlement zomaar gewoon 

gepasseerd zijn. Men spreekt zich daar bijvoorbeeld uit in punt 7 over de waarde van dat 

referendum. Ik denk dat heel veel partijen daar bedenkingen bij hebben. Wat ons betreft 

scharen wij ons achter het standpunt van burgemeester Ada Colau van Barcelona, die tegen 

het separatisme is. Zij is toch mee gaan manifesteren tegen uiteraard de politieke 

repressie, maar die onmiddellijk erna een persconferentie gegeven heeft waar zij 

uitdrukkelijk onderstreept heeft dat zij niet akkoord met de avonturistische en 

separatistische démarges van Puigdemont, die bovendien in Catalonië een rechts beleid 

voert dat zeer zware moeilijkheden teweegbrengt voor haar sociale initiatieven.  

Wij houden ons aan dat standpunt. Dat vinden wij hier niet in terug. Wij kunnen dit dus 

niet steunen. Wij zitten trouwens ook nog niet in het Vlaams Parlement. Hadden wij daarin 

gezeten dan hadden wij ook opgemerkt wat wij nu opmerken. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Voor de duidelijkheid wil ik nog zeggen dat de tekst 

die wij hebben overgenomen identiek de tekst is die in het Vlaams Parlement is 

goedgekeurd. Het is deze resolutie, door alle partijen ook ingediend, door mensen mee van 

de open vld, en van de sp.a. Geen enkel probleem daarmee. Maar ik noteer, en ik heb dat 

ook gezegd in mijn inleiding daarjuist, dat wij hier geen moties van buiten het provinciaal 

belang bediscussiëren. We doen dat nu al wel een kwartier, maar dat is een ander verhaal. 

Maar mijn voorstel zou zijn dat ik dat als eerste gedeputeerde gewoon zo zal sturen, de 

tekst die hier voorligt. Dat wil zeggen dat wij de resolutie ondersteunen die in het Vlaams 

Parlement door alle partijen goedgekeurd is geworden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Voorzitter, collega’s, 
 

Ik denk dat dit een wijs besluit is. We kunnen hier morgen 36 moties indienen over allerlei 

materies. Je hoort mij niet zeggen dat dit geen belangrijke materie is, maar het hoort hier 

niet thuis. Als de deputatie dat wil ondersteunen en een brief sturen naar de Vlaamse 

regering, is dat de zaak van de deputatie. Daar heb ik ook geen probleem mee. Maar ik 

denk dat we hier duidelijk de lijn moeten trekken van geen moties ter stemming voor te 

leggen die weinig of geen raakvlakken hebben met de provinciale taakstelling. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn we allemaal akkoord met deze werkwijze? 
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De heer VANDENDRIESSCHE.- Er was wel een vraag voor stemming over de 

ontvankelijkheid door de collega’s van open vld. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- De motie is teruggetrokken. 

Mogen wij vanuit de deputatie, namens de fracties, dit sturen? Het gaat hier over de 

mensenrechten. Iedereen, behalve de PVDA, maar dat zullen we dan noteren dat u niet 

voor de mensenrechten bent. 
 

 

De heer MERCKX.- Waar is uw politieke eerlijkheid nog? 
 

 

VOORZITTER.- Kunnen we akkoord gaan met dit voorstel? 
 

 

Mevrouw NAERT.- Ik vind dat politiek oneerlijk. En wat voor een mentaliteit heerst er hier 

altijd met dat hoongelach? 

Wij hebben duidelijk het standpunt van Ada Calou naar voor gebracht die mee is gaan 

betogen. Wij hebben ons verzet tegen de repressie die er is gebeurd. Wij doen niet mee 

aan separatistische zaken. Dat is ons standpunt. U moet niet zeggen dat wij tegen 

mensenrechten zijn. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Naert, mijn excuses, dat staat hier nu eens 

niet in. Weet u wat hierin staat, mevrouw, in deze resolutie? Dat het geweld dat is 

gebruikt tegen de Catalanen die hun stem wilden uitbrengen, uitdrukkelijk te veroordelen.  

Bent u tegen het feit dat mensen hun stem niet kunnen uitbrengen? Neen. 

Dan: om bij zowel de Spaanse als de Catalaanse regering aan te dringen op politieke dialoog 

en overleg, en dan om bij de internationale gemeenschap aan te dringen om een 

faciliterende, desgevallend bemiddelende rol te spelen. Dat staat hier in. Staat er iets in 

over separatisme? Neen.  
 

 

De heer MERCKX.- Ik stel voor dat u uw brief verstuurd, en dat u de fracties vermeldt die 

dat steunen. U hoeft ons er niet bij te vermelden. 
 

 

VOORZITTER.- We besluiten hier. De motie is ingetrokken. 
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14. Interpellaties 
 

Nr. 14/1 van de agenda 
 

Interpellatie in verband met crisis in musea en Arenberg, 

oorzaken en oplossingen – Stop onbehoorlijk bestuur, 

ingediend door Kris Merckx (PVDA). 

Interpellatie 
 

Onze musea en de Arenbergschouwburg, en hun personeel, mogen geen dupe zijn 

van het knoeiwerk van de provinciehervorming en het getouwtrek tussen provincie 

en stad. 
 

Beschrijving van de ernst van de crisis op een goede maand van de geplande 

overdracht naar de Stad Antwerpen 
 

Gebeurtenissen bij de musea Momu, FoMu en DIVA. 

De onenigheid tussen provincie- en stadsbestuur over de plaats en functionering 

van De Museumstichting (DMS) zijn geëscaleerd tot een open crisis. 

 Op 20 oktober collegebesluit van Stad Antwerpen over de modaliteiten voor 

een eventuele functionering van DMS en de Arenberg binnen stedelijke 

kader. Gedeputeerde cultuur (Luk Lemmens) en directeur DMS (Walter 

Rycquart) roepen op RvB van DMS op dit collegiaal genomen collegebesluit 

te verwerpen wegens: tot 11.000 EUR per jaar verlies op tweede 

pensioenpijler voor contractuelen, afroming middelen musea, beknotting 

autonomie en bureaucratische rompslomp bij stad. De DMS-directeur gaat in 

beroep bij gouverneur tegen collegebesluit en roept personeel op dit ook te 

doen. 

 3 november: brief deputatie aan minister Gatz om de overdracht ofwel uit te 

stellen, ofwel DMS onderbrengen bij de Vlaamse overheid ofwel… terug naar 

de provincie. 

Besluit: het getouwtrek tussen provincie- en stadsbestuur bereikt met de 

transitiechaos een hoogtepunt. 
 

Gebeurtenissen bij de Arenbergschouwburg 

Op de Commissie Cultuur van 25/9 nog geruststellende mededeling: “Voor de 

Arenberg zijn we dicht bij een concreet scenario voor de inkanteling van De 

Arenberg in vzw Kunstenstad.” Maar… begin november verschijnt een Open Brief 

‘De Arenberg moet de Arenberg blijven’. 
 

De oorzaken en verantwoordelijkheden voor dit staaltje onbehoorlijk 

bestuur. 

Die dienen in een juiste rangorde te worden aangestipt. 
 

1. De knoeiboel van minister Homans genaamd ‘provinciehervorming’ 

Het afslankingsplan van minister Homans voor de provincies is de hoofdbron van 

alle huidige ellende. Al van in oktober 2014 heeft de PVDA voorspeld dat dit plan, 

door het totale gebrek aan visie, voorafgaande voorbereiding en overleg zou leiden 

tot chaos , afbraak en ontwrichting. We kritiseerden het ook als een demagogische 

politieke stunt en een verborgen neoliberale besparingsoperatie. Dit alles is helaas 

uitgekomen. Dat gebrek aan voorbereiding en visie wordt nu, op dramatische wijze, 

nog duidelijker door de crisis bij onze musea en de Arenbergschouwburg. 

Anderhalve maand vóór de overdracht blijkt nog niets definitief rond te zijn en is de 

chaos compleet. Alle betrokkenen, ook aan de top, spreken nu zelf van een staaltje 
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‘totaal onbehoorlijk bestuur’, maar schuiven de zwarte piet wel door naar elkaar. 

Dat het personeel daarbij als speelbal wordt gebruikt is even onaanvaardbaar als 

pijnlijk. 
 

2. Initiatieven om eigen posities en belangen voorop te stellen 

 Voor de overdracht van onze provinciale musea naar de stad Antwerpen zijn 

gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) en Walter Rycquart, departementshoofd 

cultuur, onmiddellijk gestart met een bijzonder plan. Waar andere provinciale 

musea, zoals het Limburgse Gallo-Romeins Museum, akkoord waren om gewoon 

omgevormd te worden van een autonoom provinciaal bedrijf (APB) naar een 

autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) van de stad Tongeren, werd voor de 

Antwerpse musea FOMU, MoMu en DIVA een andere constructie bedacht. Zij 

zouden worden samengebracht in De Museumstichting of DMS, een stichting van 

openbaar nut (SON). Oprichting op 22 september 2016 goedgekeurd met als 

voorzitter gedeputeerde Luk Lemmens en als algemeen directeur dhr. Walter 

Rycquart. Onze partij stemde tegen. 

 N-VA, was drijvende kracht achter de provinciehervorming. Zou het dan niet 

logischer geweest zijn dat de Antwerpse gedeputeerde er zich als eerste bij 

neerlegde dat hij, net zoals zijn collega’s uit de andere provincies, zijn 

bevoegdheid over cultuur verliest? Maar in plaats daarvan zette hij hier een 

constructie op waarbij hij na de transitie, als voorzitter van DMS, toch nog de 

bevoegdheid behoudt over de meest prestigieuze culturele instellingen van de 

provincie… In principe kunnen er daarvoor gegronde en eerbare redenen 

bestaan. Bijvoorbeeld …. Maar dan had onze gedeputeerde dat vanaf 2014 

duidelijk moeten zeggen en het afslankingsplan van zijn minister bestrijden en 

nog proberen tegen te houden in plaats van het hier altijd te verdedigen. Quod 

non. 

Anderzijds, indien men de provinciehervorming loyaal had willen uitvoeren dan 

had men al zijn tijd gestoken in discussies met de stad om te verzekeren dat de 

musea ook binnen die structuur optimaal zouden kunnen functioneren. Praktisch 

alle energie ging naar de eigen constructie, niet naar overleg met de stad. 

Gevolg: in februari liet men de provincieraad de oprichting van een DMS nr. 2 

goedkeuren, met louter privaatrechtelijk karakter. Volgens het collegebesluit van 

20/10 een ‘unilaterale’ beslissing vermits de stad haar voorbehoud tegen het 

opgeven van het publiekrechtelijk karakter nooit officieel heeft laten vallen. In 

punt 5 trekt besluit nog altijd ronduit in twijfel of DMS wel een rechtsgeldige 

basis heeft. 

 Hoofdgedeputeerde houdt tot nu toe vol dat er bij de stad een bureaucratische 

bestuurscultuur bestaat die fel verschilt van die bij de provincie. Indien zo, dan 

had men van meet af aan een inkanteling in de stad moeten afwijzen. Nu, het is 

nooit te laat om zaken te veranderen. Als de gedeputeerde en zijn collega’s, niet 

alleen qua personeelsbeleid (behoud van alle rechten) maar ook qua museaal 

beleid (meer democratisch en volksgericht), resoluut in de goede richting gaan, 

willen we hen daarbij steunen. Op voorwaarde dat de daden navenant worden. 

 In februari vroegen we eveneens of de DMS-formule ook niet bedoeld was om 

ook aan andere topmensen kansen te bieden om zo voordelig mogelijk en 

eventueel zelfs beter uit de transitie te komen. We kregen geen antwoord. En 

opnieuw: dit hield geen oordeel in over de bekwaamheid van de betrokkenen 

noch over het al dan niet nuttig zijn van een nieuwe post van algemeen directeur 

boven de drie museumdirecteurs. Daarover is er trouwens ook hier geen overleg 

of debat geweest. Dat was beter wel gebeurd. Men had van in het begin over dit 

dossier open kaart moeten spelen. 
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Zo had men ook kunnen vermijden dat bij het personeel nu een gevoel groeit 

een pingpongballetje te zijn in een match om particuliere belangen aan de top. 
 

3. Open en verborgen neoliberale agenda’s 

In februari 2017 diende het provinciebestuur de eerste oprichting van DMS te 

annuleren omdat minister Homans een louter privaatrechtelijk karakter eiste. 

Daartoe werd een nieuwe DMS opgericht met statuten die vrij ingrijpend veranderd 

werden. We hebben ook toen tegen gestemd onder meer omdat daarbij het aantal 

gecoöpteerde externe bestuurders uit de privésector sterk werd uitgebreid en die 

evenwaardige beslissingsbevoegdheden kregen als de politieke bestuurders. 

Ook andere bepalingen zetten de deur open voor meer privatisering en 

commercialisering o.a. met grotere dienstbaarheid aan grote privésponsors (veel 

tijd steken in nocturnes en andere faveurs voor hun doelpublieken = de musea nog 

meer richten op de elite in plaats van op de hele bevolking). 
 

Stop het geknoei en de manoeuvres: onze musea, de Arenberg en hun 

personeel mogen niet langer dupe en speelbal zijn 

Anderhalve maand vóór de overdracht van de musea aan de stad een feit zou 

moeten zijn bevinden de personeelsleden en directies zich nu compleet ‘in de shit’ 

(ik citeer een museumdirecteur). De onrust en woede bij het personeel is, terecht, 

groot. Sommigen ondervonden al praktische problemen door de onduidelijke 

overgang naar DMS. 

Oog in met de chaos stelt het provinciebestuur nu voor dat de FOMU, MoMU en 

DIVA naar de provincie zouden terugkeren. Op zich zou dit zeker geen slechte zaak 

zijn. Maar… inmiddels is er twee jaar lang veel energie, tijd én gelde gestoken in de 

oprichting van De Museumstichting, niet alleen bij het departement cultuur maar 

ook door opdrachten aan SDworx. Bij een terugkeer naar de provincie (de 

autonome provinciebedrijven) is dit dus allemaal voor niets geweest. Als 

onbehoorlijk bestuur kan dit tellen. 
 

Correcte oplossingen nu! Bied het personeel de zekerheid waarop het 

wettelijk recht heeft en laat de musea zich zoals voorheen ontplooien 

Het is tijd om te proberen deze puinhoop van de slechte provinciehervorming op te 

kuisen. 

Om persoonlijke belangen en open en verborgen neoliberale agenda’s in verband 

met de musea opzij te zetten of op te doeken. Alleen zo kunnen we uit de impasse 

geraken en verzekeren dat de rechten van het personeel, de middelen en de 

werkingswijze van de musea en de Arenberg onverkort behouden blijven. 

Daartoe ziet de PVDA twee mogelijke oplossingen: 

1) De terugkeer van de drie musea en de Arenbergschouwburg naar de 

provincie onder de vorm van Autonome Provinciale Bedrijven, 

waarbij de vroegere beheersovereenkomsten, rechtspositie en 

arbeidsvoorwaarden van het personeel opnieuw gelden. 

Dus niet onder de vorm van de nu opgerichte Museumstichting met de 

bijhorende nieuwe statuten en hun onderliggende neoliberale doelen. De 

DMS en haar statuten waren overigens afgestemd op functionering binnen 

het kader van de stad. Indien de terugkeer naar de provincie, omwille van 

de gelijke behandeling van alle provinciale culturele instellingen betrokken 

bij de transitie, slechts tijdelijk kan zijn moet ze een voldoende lange 

periode beslaan (minimum drie jaren zoals in het geval van De Warande). 

Op die wijze kan een correcte overdracht, in goede overeenstemming en 

met sociale garanties en doelstellingen, voorbereid en doorgevoerd worden. 
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2) De stad Antwerpen, college en gemeenteraad, nemen de drie 

provinciale musea in hun groep van stedelijke musea op, wellicht 

best als Autonome Gemeentebedrijven (AGB) en de 

Arenbergschouwberg wellicht best als aparte vzw. 
 

De stad garandeert: 

 aan de musea en hun directies: 

o het integraal behoud van hun vroegere, overigens ‘geoormerkte’ 

financiële middelen (budgetten) die door de provincie naar 

Vlaanderen worden ‘verevend’ met het oog op overdracht aan de 

stad; 

o het behoud van een ruime autonomie op creatief en bedrijfsmatig 

vlak (dit laatste binnen het wettelijk vastgelegde sociale en 

administratieve kader). 

Als meest geschikte organisatievorm kan daartoe voor de musea 

wellicht gekozen worden voor die van een Autonoom Gemeentebedrijf 

(AGB), en voor de Arenberg bijvoorbeeld die van een vzw. 

- aan het personeel: het behoud van al hun rechten (inzake tweede 

pensioenpijler en andere) die zij bij de provincie genoten en 

gelijke rechten voor nieuwe aangeworvenen in de toekomst. 

Inlevering voor de contractuelen op hun hun tweede pensioenpijler zou 

flagrant in strijd zijn met de bepalingen van het afslankingsdecreet dat 

het integrale behoud voorziet van de rechten die de overgedragen 

personeelsleden vroeger bij hun provinciebestuur genoten. In verband 

met de tweede pensioenpijler is, voor de provinciale personeelsleden die, 

zoals overgaan naar de Vlaamse overheid, in een protocol met de 

vakbonden vastgelegd dat zij de betere voorwaarden die zij op dat vlak 

bij de provincie genoten, behouden. Indien de stad, zoals beweerd 

wordt, diezelfde regel niet zou willen toepassen, is er dus een 

meervoudige juridische basis om dit te verhinderen, onder meer door 

zich te beroepen op de aantasting van het gelijkheidsbeginsel. 

Wat de maaltijdcheques betreft lijkt er nog een belangrijk probleem te 

zijn. Onder meer voor heel wat schoonmaaksters die met halftime 

contracten werken. Bij de provincie krijgen zij een maaltijdcheque van 

7 EUR per gewerkte dag, ook als het maar om een halve dag gaat. De 

stad kent een cheque toe per volle dag (7,6 gewerkte uren). Op 

jaarbasis zouden deze schoonmakers daardoor een halftime -maandloon 

verliezen van circa 700 EUR of meer. Ik reken er op van u te vernemen 

dat dit ook voor u onaanvaardbaar is en dat u samen met de vakbonden 

zoekt naar sociaal juridisch haalbare compensaties. Idem dito voor de 

rimpeldagen. 

Indien er zich ongelijkheden voordoen in de statuten tussen 

museummedewerkers die van de provincie komen en die welke nu bij de 

stad werken, dient er gewerkt te worden aan een harmonisering naar 

boven, naar het beste statuut. Op zijn minst dient het ‘uitsterfscenario’ 

(voor betere voordelen voor de personeelsleden in transitie) gehanteerd 

te worden zoals bij de overgang van federale ambtenaren naar de 

regionale overheden. In geen geval kan men de rechten van de 

overkomende provinciewerknemers naar beneden nivelleren. 
 

Onze vraag is: 

 Voor welke van deze twee oplossingen ijvert het provinciebestuur? 

 Is ze akkoord met de gevraagde garanties en hoe zal ze die bekomen? 
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VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Voorzitter, mevrouw de Gouverneur, Collega’s, 
 

Onze interpellatie gaat over de crisis van de voorbije maanden in de musea en de 

Arenberg, over de oorzaken van dat staaltje onbehoorlijk bestuur -dat is het minste wat je 

erover kan zeggen - en de oplossing er voor. Dat is dringend nodig, want onze musea en de 

Arenbergschouwburg, en hun personeel, mogen geen dupe zijn van het knoeiwerk van de 

provinciehervorming en het getouwtrek tussen provincie en stad dat al vele maanden 

aanhoudt.  

Ik ga beginnen met een kroniek van de recente gebeurtenissen die tonen hoe ernstig de 

crisis was en is, op een goede maand van de geplande overdracht naar de Stad Antwerpen. 

Het toont hoe groot de onenigheid was en is tussen de provincie en de stad over de plaats 

en functionering van De Museumstichting (DMS), toch merkwaardig, hoewel beide besturen 

geleid worden door dezelfde partij.  

Ik ga u eerst een aantal zaken vertellen van wat wij meegemaakt hebben bij Momu, Fomu, 

en DIVA, DMS. Een zaak is u bekend. Op 22 september 2016 werd de schepen van Cultuur, 

Philip Heylen, door uw raad benoemd als gecoöpteerd bestuurder van DMS. Na zijn ontslag 

werd hij in die functie vervangen door zijn opvolgster Caroline Bastiaens. Maar wat u niet 

weet is dat geen van beiden tot nu toe de raden van bestuur die gehouden geweest zijn, 

heeft bijgewoond en ook niet wenste bij te wonen, een duidelijk teken aan de wand. Er zijn 

een achttal raden van bestuur geweest. 

Op 20 oktober nam het college van Stad Antwerpen over DMS en de Arenberg een besluit 

over de modaliteiten voor een eventuele functionering van DMS en de Arenberg binnen het 

stedelijke kader. Dat collegebesluit stelt dat het laten vallen van het publiekrechtelijk 

karakter van DMS een unilaterale beslissing is geweest van de provincie. 

1.5 betwist het college van de stad Antwerpen zelfs ronduit of de Museumstichting wel een 

rechtsgeldige basis heeft. 

1.6 wordt nog eens herhaald dat men twijfels heeft bij die rechtsgeldigheid. 

Als reactie op dat collegebesluit, collegiaal genomen door burgemeester en alle schepenen 

van de stad Antwerpen hebben de gedeputeerde cultuur (Luk Lemmens) en algemeen 

directeur DMS (Walter Rycquart) op de daarna volgende raad van bestuur van DMS 

opgeroepen om in het verweer te gaan tegen dit collegebesluit. Zij roepen alarm over een 

mogelijk verlies van 11.000 EUR per jaar voor de contractuelen op een tweede 

pensioenpijler, afroming van de middelen van de musea onder andere door hogere 

overheidskosten voor ICT, over beknotting van de autonomie en bureaucratische 

rompslomp bij stad. De DMS-directeur gaat in beroep bij DE gouverneur tegen het 

collegebesluit, dus tegen zijn toekomstige werkgever. Zaken die ik nog net vaak heb gezien. 

Hij spoort bovendien personeel aan op dit ook te doen en bezorgt hen daartoe een 

standaardmail. Op 3 november tenslotte richt de deputatie ten einde raad een brief aan 

minister Gatz om de overdracht ofwel uit te stellen, ofwel DMS onder te brengen bij de 

Vlaamse overheid ofwel… terug naar de provincie. 

De gebeurtenissen bij de Arenbergschouwburg zijn u beter bekend. Nochtans op de 

commissie Cultuur van september hadden wij nog de geruststellende mededeling gekregen 

dat de inkanteling van de Arenberg in de vzw Kunstenstad, op een paar randvoorwaarden 

na, zo goed als rond was. Maar begin november lanceerde de directie en personeel, 
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gesteund door een 100-tal artiesten, een terechte noodkreet in de open brief ‘De 

Arenberg moet de Arenberg blijven’, inmiddels getekend door duizenden mensen.  
 

Op de commissie Cultuur van de gemeenteraad van maanden geleden vernamen we, mede 

dankzij de vragen van mijn PVDA-collega Mie Branders, dat de provincie en de stad 

inmiddels versneld aan een oplossing werken. Die zou tegen begin december rond moeten 

zijn. Toch behouden wij onze interpellatie, want wat in alle opties een goede oplossing is, is 

immers volgens ons nog lang niet verzekerd. Die kan trouwens ook maar bereikt worden als 

men goed zicht heeft op de oorzaken van het beschamend schouwspel van onbehoorlijk 

bestuur in de voorbije 2 jaren en de remedies daarvoor. 
 

Laten we eerst de oorzaken en de verantwoordelijkheden bekijken, en dat in de juiste 

rangorde. Op de 1ste plaats, de bron van de problemen, is er de knoeiboel van minister 

Homans genaamd ‘provinciehervorming’. Ik weet, er is met scherp geschoten op schepen 

Bastiaens. Men moet voor ogen houden data de hoofdbron van alle huidige ellende dit 

afslankingsplan is. Al van in oktober 2014 heeft de PVDA voorspeld dat dit plan, door het 

totale gebrek aan visie, voorafgaande voorbereiding en overleg zou leiden tot chaos, 

afbraak en ontwrichting. Dat gebrek aan voorbereiding wordt nu, op dramatische wijze, nog 

duidelijker door de crisis bij onze musea en de Arenbergschouwburg. Anderhalve maand 

vóór de overdracht blijkt niets definitief rond te zijn en is de chaos compleet. Alle 

betrokkenen, ook aan de top, spreken nu zelf van een staaltje ‘totaal onbehoorlijk bestuur’, 

maar schuiven de zwarte piet wel door naar elkaar. Dat het personeel daarbij als speelbal 

wordt gebruikt is even onaanvaardbaar als pijnlijk.  

Een 2de oorzaak van de impasse en de chaos is volgens ons het vooropstellen van eigen 

posities en belangen. Na het afslankingsdecreet, dat inhield dat cultuur en dus ook onze 

provinciale musea, zouden overgedragen worden naar Vlaanderen, zijn onze gedeputeerde 

en het departementshoofd, onmiddellijk gestart met een bijzonder plan. Waar andere 

provinciale musea, zoals het Limburgse Gallo-Romeins Museum, toch ook geen dwerg, 

akkoord waren om gewoon omgevormd te worden van een autonoom provinciaal bedrijf 

(APB) naar een autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) van de stad Tongeren, werd voor de 

Antwerpse musea FOMU, MoMu en DIVA een andere constructie bedacht. Zij zouden 

worden samengebracht in De Museumstichting, een stichting van openbaar nut. Oprichting 

op 22 september 2016, met de benoeming als voorzitter van gedeputeerde Luk Lemmens en 

als algemeen directeur dhr. Walter Rycquart. Onze partij stemde tegen.  

Iedereen weet dat de N-VA de drijvende kracht en vrager was achter de 

provinciehervorming. Zou het dan niet logischer geweest zijn dat de Antwerpse 

gedeputeerde er zich als eerste bij neerlegde dat hij, net zoals zijn collega’s uit de andere 

provincies, zijn bevoegdheid over cultuur verliest? In plaats daarvan zette hij hier een 

constructie op waarbij hij na de transitie, als voorzitter van DMS, toch nog de hoofdbrok 

van zijn bevoegdheden inzake cultuur behoudt, met name de 3 prestigieuze musea. In 

principe kunnen er voor zo’n voorstel gegronde en eerbare redenen bestaan. Bijvoorbeeld 

dat men objectief belangrijke capaciteiten heeft om aan de ontplooiing van die musea bij 

te dragen, of dat men na 2 jaar ervaring vindt dat de provinciale structuren daarvoor de 

beste garanties boden. Maar dan had onze gedeputeerde dat vanaf 2014 duidelijk moeten 

zeggen en het afslankingsplan van zijn minister bestrijden in plaats van het hier altijd te 

verdedigen. Quod non. Anderzijds, indien men de provinciehervorming loyaal had willen 

uitvoeren dan had men al zijn tijd gestoken in discussies met de stad om te verzekeren dat 
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de musea ook binnen die structuur optimaal zouden kunnen functioneren. Men had dan zelfs 

de geheimen van het succes van onze provinciale musea kunnen toevertrouwen en 

doorspelen. Maar praktisch alle energie ging naar de eigen constructie, niet naar overleg 

met de stad. Gevolg: in februari liet men de provincieraad de oprichting van een DMS nr. 2 

goedkeuren, met louter privaatrechtelijk karakter, zoals we hierboven zagen zonder 

akkoord met de stad.  
 

Onze hoofdgedeputeerde houdt, tot de commissie van vorige maand toe, vol dat er bij de 

stad een bureaucratische bestuurscultuur bestaat die fel verschilt van die bij de provincie. 

Indien zo, dan had men van meet af aan een inkanteling in de stad moeten afwijzen. Nu, het 

is nooit te laat om zaken te veranderen. Als de gedeputeerde en zijn collega’s, niet alleen 

qua personeelsbeleid (behoud van alle rechten) maar ook qua museaal beleid (meer 

democratisch en volksgericht), resoluut in de goede richting willen gaan, willen we hen 

daarbij steunen, op voorwaarde dat de daden navenant worden.  

In februari vroegen we ons eveneens af of de DMS-formule ook niet bedoeld was om ook 

aan andere topmensen kansen te bieden om zo voordelig mogelijk en eventueel zelfs beter 

en snel uit de transitie te komen. We kregen geen antwoord. En opnieuw: dit hield geen 

oordeel in over de bekwaamheid van de betrokkenen noch over het al dan niet nuttig zijn 

van een nieuwe post van algemeen directeur boven de drie museumdirecteurs. Daarover is 

er trouwens ook hier geen overleg of debat geweest. Dat was beter wel gebeurd. Men had 

van in het begin over dit dossier open kaart moeten spelen. Zo had men ook kunnen 

vermijden dat bij het personeel nu een gevoel groeit een pingpongballetje te zijn in een 

match om particuliere belangen aan de top. Dan zouden we ook geen opmerkingen horen tot 

op de dag van vandaag. De top heeft meteen gezorgd voor zekerheid over zijn functie en 

standplaats. Zaken waarover heel wat andere mensen heel lang in onzekerheid gelaten zijn, 

sommigen trouwens nog tot op de dag van vandaag. 

De 3de oorzaak van de hele chaos en de miserie zijn de open en verborgen neoliberale 

agenda’s. U weet, toen we hier die DMS 02 goedgekeurd hebben, met louter 

privaatrechtelijk karakter, verzagen de statuten dat er een veel grotere aantal externe 

bestuurders konden gecoöpteerd worden, afkomstig uit de privésector en vooral dan de 

financiële en de commerciële sector. Volgens ons zette dat de deur open voor meer 

privatisering en commercialisering, o.a. met grotere dienstbaarheid aan grote 

privésponsors, want dan moet men veel meer tijd steken in nocturnes en andere faveurs 

voor hun doelpublieken. Dat leidt ertoe dat de musea zich nog meer gaan richten op de 

elite in plaats van op de hele bevolking. Iets waar wij al vaak pleitten, onder andere met 

ons voorstel voor gratis toegang tot de musea zoals dat in Groot-Brittannië bestaat.  

Collega’s, het geknoei en de manoeuvres moeten stoppen. Onze musea, de Arenberg en hun 

personeel mogen niet langer de dupe en speelbal zijn. Bied het personeel de zekerheid 

waarop het wettelijk recht heeft en laat de musea zich zoals voorheen ontplooien.  

Anderhalve maand voor de overdracht staan de personeelsleden en de directies nu 

compleet in de shit. Ik citeer een museumdirecteur. De onrust en de woede bij het 

personeel is terecht groot. Sommigen ondervonden al praktische problemen door de 

onduidelijke overgang naar DMS. Onder andere dat hun tijdskrediet niet zou uitbetaald 

zijn, omdat de verandering van werkgever niet doorgegeven was, enz.  
 

Oog in oog met de chaos heeft de deputatie voorgesteld dat het Fomu, Momu naar de 

provincie zouden terugkeren, en op zich zou dat zeker geen slechte zaak zijn. Maar 
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inmiddels is er wel 2 jaar lang veel energie, tijd en geld gestoken, zowel vanwege het 

departement Cultuur, aan die oprichting van DMS, maar ook door opdrachten aan SD Worx, 

voor het uitwerken van nieuwe lonen en arbeidsvoorwaarden, CAO’s. Het is dus hoog tijd om 

te proberen deze puinhoop van de slechte provinciehervorming op te kuisen. Om 

persoonlijke belangen en open en verborgen neoliberale agenda’s opzij te zetten of op te 

doeken, alleen zo kunnen we uit de impasse geraken. Wij zien daartoe twee mogelijke 

oplossingen:  

1) De terugkeer van de 3 musea en de Arenbergschouwburg naar de provincie onder de 

vorm van Autonome Provinciale Bedrijven, waarbij de vroegere beheersovereenkomsten, 

rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel opnieuw gelden. Indien de 

terugkeer naar de provincie, omwille van de gelijke behandeling van alle provinciale 

culturele instellingen slechts tijdelijk kan zijn moet ze een voldoende lange periode 

beslaan, minimum drie jaren zoals in het geval van De Warande. Op die wijze kan een 

correcte overdracht, in goede overeenstemming en met sociale garanties en doelstellingen, 

voorbereid en doorgevoerd worden. In deze formule, en ook in de volgende, die van een 

fatsoenlijke overdracht naar de stad, is het behoud van de Museumstichting volgens ons 

niet aangewezen, dit gezien de neoliberale statuten met alle doemen en gevolgen van dien.  

2) De stad Antwerpen, college en gemeenteraad, nemen de drie provinciale musea in hun 

groep van stedelijke musea op, wellicht best als Autonome Gemeentebedrijven, en de 

Arenbergschouwberg wellicht best als aparte vzw. De stad garandeert dan aan de musea 

en hun directies: 

- het integraal behoud van hun vroegere, overigens ‘geoormerkte’ financiële middelen;  

- het behoud van een ruime autonomie op creatief en bedrijfsmatig vlak. Als de meest 

geschikte organisatie vormen inderdaad voor die musea de AGB, en voor de Arenberg die 

van een vzw, of een formule naar het voorbeeld van de Warande. Aan het personeel moet 

de stad dan het behoud van al hun rechten, inzake tweede pensioenpijler en andere, 

verzekeren. Inlevering voor de contractuelen op hun tweede pensioenpijler zou flagrant in 

strijd zijn met de bepalingen van het afslankingsdecreet dat het integrale behoud voorziet 

van de rechten die de overgedragen personeelsleden vroeger bij hun provinciebestuur 

genoten. Zo is het ook ingeschreven in een protocol met de vakbonden voor de provinciale 

personeelsleden die overgaan naar Vlaanderen, en al zeker wat de 2de pensioenpijler 

betreft stond het zo ook al gestipuleerd in het ontwerp van CAO dat wat opgemaakt voor 

het personeel van DMS. Ik hoor trouwens dat er daarover in geen enkele van de mogelijke 

formules nog betwisting zou zijn, wat goed is. 

Wat de maaltijdcheques betreft lijkt er nog een belangrijk probleem te zijn, onder meer 

voor heel wat schoonmaaksters die met halftime contracten werken. Bij de provincie 

krijgen zij een maaltijdcheque van 7 EUR per gewerkte dag, ook als het maar om een halve 

dag gaat. De stad kent een cheque toe per volle dag (7,6 gewerkte uren). Op jaarbasis 

zouden deze schoonmakers daardoor een halftime maandloon verliezen van circa 700 EUR 

of meer.  
 

Ik reken er op van u te vernemen dat dit ook voor u onaanvaardbaar is en dat u samen met 

de vakbonden zoekt naar sociaaljuridische haalbare compensaties. Zo is het trouwens 

gebeurd met de salaristoeslag die de personeelsleden van APB Sport bij de provincie 

bekomen hadden, toen een tijd geleden bepaalde aanmoedigingspremies voor hen werden 

afgeschaft. Welnu, die toeslag zullen ze ook bij Vlaanderen behouden. Ook voor het 
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behoud van de rimpeldagen zijn dergelijke oplossingen mogelijk. Indien er zich 

ongelijkheden voordoen in de statuten tussen museummedewerkers die van de provincie 

komen en die welke nu bij de stad werken, dient er in principe gewerkt te worden aan een 

harmonisering naar boven, naar het beste statuut. Dat kan een zekere tijd in beslag nemen. 

Op zijn minst dient het ‘uitdoofscenario’ voor betere voordelen voor de personeelsleden in 

transitie gehanteerd te worden zoals bij de overgang van federale ambtenaren naar de 

regionale overheden het geval is geweest. In geen geval kan men de rechten van de 

overkomende provinciewerknemers naar beneden nivelleren.  

Onze vraag is: voor welke van deze twee oplossingen ijvert het provinciebestuur? Is ze 

akkoord met de gevraagde garanties en hoe zal ze die bekomen? 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Jan Claessen had hier nog een mondelinge vraag over gesteld. 
 

De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- U hebt volgens mij, mijnheer Merckx, naast uw doktersopleiding ook 

een opleiding drama genoten. 
 

Voorzitter, collega’s, 

Er is inderdaad veel commotie ontstaan over de manier waarop de overheveling van de 

schouwburg Arenberg en het Openluchttheater Deurne is gebeurd. De overheveling zou 

moeten gebeuren met bijhorende budgettaire middelen, personeel, patrimonium en 

rechten. Nu blijkt dat op heden geen duidelijkheid is over de toekomst van beide theaters. 

De mensen van de Arenberg zijn ondertussen met een petitie gestart omdat ze zich zorgen 

maken over het voortbestaan van hun schouwburgen. Voorts slaat de theatergroep een 

noodkreet in een ‘open brief’. 
 

Daarom deze bijkomende vraag. Het Vlaams Belang had graag een stand van zaken 

gekregen, en meer specifiek waarom geen afspraken gemaakt zijn over de programmatie en 

projecten voor 2018? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, 

collega’s, 
 

Hoe het leven er soms enorm anders kan uitzien als je naar bepaalde zaken kijkt, of hoe 

het glas soms halfvol is, of soms halfleeg. Dat is wat ik gehoord heb bij mijnheer Merckx. 

Ik geloof toch wel dat ik in alle commissies Cultuur, hier vanop deze plek, of daar vanop de 

bank altijd heel duidelijk ben geweest over waar we met de Museumstichting naartoe 

willen. We mogen zeggen dat de Museumstichting een breed gedragen verhaal is. We 

kregen steun uit de bedrijfswereld, uit de kunst- en cultuursector en de academische 

sector, ook in deze raad ondersteund, ook bediscussieerd, maar dat is ook goed. 
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U hebt gesproken, mijnheer Merckx, maar dat zegt u over zowat alles, over impasse, 

onbehoorlijk bestuur, chaos, enz. Wij hebben maandag op de raad van bestuur van de VVP 

een overzicht gemaakt van hoe deze afslanking nu is verlopen. Wat zijn nog de punten 

waarover we nog moeten onderhandelen? Ik heb het juist nog even gevraagd aan collega 

Bellens. In Welzijn is dat achter de rug. In Sport is dat achter de rug, en dan spreek ik 

ook over alle provincies. Die afslanking is achter de rug. Dat is het onbehoorlijk bestuur 

waar u over spreekt. Die mensen zijn terechtgekomen bij Vlaanderen, of bepaalde 

instellingen zijn terechtgekomen bij Vlaanderen. Dat is wat wij altijd gezegd hebben, 

mijnheer Merckx. Wij willen hier gaan voor een warme overdracht voor ons personeel. Wij 

willen er voor gaan dat onze instellingen op een goede manier worden overgedragen. Wij 

willen dat de middelen correct verheven worden. Dat is allemaal gebeurd. Is dat een 

eenvoudige operatie? Nee, dat was geen eenvoudige operatie. Want van het ene 

bestuursniveau naar het andere, mensen, middelen en instellingen brengen, dat is niet 

evident.  

U zegt veel onwaarden altijd. Heb ik gesproken over een bureaucratisch verhaal? Nee, ik 

heb altijd gesproken over het verschil tussen de provincie en de stad. Dat is een verschil in 

bedrijfscultuur. Daar gaat het over. Wij hebben altijd gezegd dat wij die musea op een 

goede manier willen overdragen, zodanig dat die musea op dezelfde manier kunnen verder 

werken zoals ze nu gewerkt hebben. Dat is met responsabilisering van directies met een 

artistieke vrijheid. Daar gaat het over. En dat was onze bekommernis.  

Onze bekommernis was ook, mijnheer Merckx, dat de mensen die overgingen naar een 

ander niveau dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden krijgen. Daar kan u nu toch niet tegen 

zijn. 

En, ik heb u deze keer niet onderbroken, mijnheer Merckx.  
 

Zou het allemaal rapper moeten gegaan zijn? Ja, dat klopt. Maar ik herhaal het nog eens, 

dat is geen eenvoudige opgave geweest. Waar we de vorige maand, mijnheer Merckx, nog in 

een totale impasse zaten is er de afgelopen weken, over de partijgrenzen heen, heel hard 

gewerkt geworden om het dossier van de Museumstichting terug vlot te krijgen. Ik dank 

daar een aantal mensen voor, ook in deze raad, ook mensen die in de raad van bestuur 

zitten van de Museumstichting, maar ook de gouverneur, mevrouw Yolande Avontroodt die 

heel hard gewerkt heeft om mee na te denken aan een oplossing. Ik dank Wivina De 

Meester die zich mee ingezet heeft om tot een oplossing te komen. Heel veel mensen 

waren er bij betrokken. Dat is goed, maar het is altijd gebeurd vanuit een positieve 

instelling. Wat ik daarjuist heb gehoord is negativisme tot en met. 

Wij waren bekommerd over onze mensen. Wij waren bekommerd over onze instellingen. 

Daar is het over gegaan.  
 

Dankzij de tussenkomst en bemiddeling van velen zijn de gesprekken terug opgestart en 

zijn wij nu naar een oplossing aan het gaan. Ik maak mij sterk dat wij volgende week zullen 

kunnen landen, en dat er volgende week een goede oplossing zal zijn voor onze mensen. 

Want wat voorlag, 20 oktober, bij het college van de stad Antwerpen, dat was geen goede 

oplossing voor onze mensen. Daar moeten wij heel eerlijk over zijn. Maar er is hard aan 

gewerkt.  

Onze administraties, zowel stedelijk als provinciaal - en we moeten ook de griffier mee 

danken voor zijn bemiddeling in deze - zijn momenteel aan het praten, en volgende week 



VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2017 

 271 

zullen wij landen. Dus heel uw dramatische tussenkomst, mijnheer Merckx, was hier totaal 

niet op zijn plaats. 

Hadden wij liever vroeger een akkoord bereikt? Natuurlijk, maar u mag van mij niet 

verwachten, mijnheer Merckx, dat ik akkoord zou gaan met een inperking van de autonome 

of met verlies van rechten voor onze werknemers. Nee, daar zijn die mensen mij te 

dierbaar voor, en daar vechten we voor. Ik zal samen met de deputatie de belangen van 

instellingen en ons personeel blijven verdedigen zolang ik bevoegd ben tot 31 december van 

dit jaar. Op 1 januari zullen onze instellingen op een goede manier zijn overgedragen, wat 

betreft de Museumstichting toch. 
 

Wat de Arenberg betreft zitten we nog in een discussie. De stad heeft in het college van 

20 oktober beslist dat de Arenberg onderdeel wordt van de stedelijke vzw Antwerpen 

Kunstenstad, met behoud van een zekere autonomie. Wij hebben de stad laten weten dat 

wij hier niet echt akkoord mee konden gaan. De Arenberg verliest immers een groot stuk 

van haar autonomie, zoals wij die kennen in de provincie. In die mate dat de succesvolle 

werking van de Arenberg en het Openluchttheater in het gedrang zouden komen. Ook de 

werkingsmiddelen en de arbeidsvoorwaarden voor ons personeel zouden niet meer dezelfde 

zijn. Dus hier zijn we nog niet toe aan een oplossing, maar ook hier hoop ik u tegen de 

begrotingsbesprekingen meer te kunnen vertellen. 
 

Mijnheer Claessen, op uw vraag wat de programmatie betreft kan ik zeggen dat die mensen 

hebben verder gewerkt. Die programmatie voor volgend jaar ligt klaar. Voor de 

programmatie van 2019 zijn ook al engagementen genomen. Dat gaat zo in een 

kunstencentrum. Dat gaat zo in de Arenberg. Men kijkt jaren vooruit, en die engagementen 

zijn er. Dus u moet zeker en vast geen schrik hebben dat we volgende jaar een lege zaal 

zouden hebben in de Arenberg. Integendeel, het is allemaal al geboekt. Ook het 

Openluchttheater zal weer een prachtige programmatie kunnen voorleggen. 
 

Om u maar te zeggen, collega’s, dat de ganse afslanking van de provincies, met nog een 

aantal zaken die in discussie zijn, zo goed als afgelopen is. Het verhaal dat mijnheer 

Merckx hier tracht te brengen van chaos en onbehoorlijk bestuur daar is niks van aan. Ik 

denk dat we binnen een paar weken kunnen zeggen: dit is volledig achter de rug, en we 

kunnen ons vanaf 1 januari 2018 terug focussen op een provincie met enkel en alleen 

grondgebonden materies. Maar er is nog enorm veel werk aan de winkel. 
 

Ik dank u. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Ik hoop dat er een goed en correct verslag bestaat van de raad van 

bestuur van 24 oktober van de Museumstichting.  

U zegt dat ik hier spreek over onbehoorlijk bestuur, chaos, beschamend schouwspel, shit. 

Ik heb zelf wat nota’s genomen en al deze woorden zijn uitgesproken: onbehoorlijk bestuur 

bij herhaling door mijnheer Rycquart; chaos, ook door allemaal andere mensen dan ik; 
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beschamend schouwspel, iemand uit het bedrijfsleven heeft die term gebruikt, en heeft 

ook gesproken van een pingpongbalspel. Een directeur heeft gesproken over ‘shit’, een 

andere directeur over een clowneske situatie en dat men oproer mocht verwachten bij het 

personeel. U zegt: dit is allemaal niet waar is, er was geen crisis, en wij dragen daar geen 

verantwoordelijkheid in, dat is allemaal uw negativisme.  

U moet de waarheid erkennen en er gewoon de lessen uit proberen trekken, ook voor de 

toekomst. Bovendien zegt u hier heel overtuigend: dit is zeer breed gedragen. Het was om 

te beginnen niet breed gedragen door uw stadsbestuur, waar uw eigen partij ook de leiding 

heeft. Dat hebben we bij herhaling moeten horen. Daarom zijn de schepenen naar 8 raden 

van bestuur niet gekomen. Daarom heeft een waarnemer herhaaldelijk gewaarschuwd: u 

werd unilateraal, u eigent zich teveel autonomie toe, de delegatie van bevoegdheden is veel 

te verregaand. Heel veel zaken van die constructie, essentiële zaken, waren niet gedragen.  

U zegt: ik heb gewerkt voor de autonomie. Wij zijn ook voor de autonomie, zeker op 

creatief vlak, ook voor een efficiënte bedrijfsvoering, enz., als dat allemaal binnen sociale 

en administratieve bepalingen gebeurt die de wetgever heeft aangegeven. Maar u weet ook, 

en dat hebben we ook gehoord op de raad van bestuur, dat die autonomie, en dat zien de 

mensen nu nog niet, ook dient op het vlak van personeelsbeleid. Dat betekent als wij vinden 

dat mensen moeten ontslagen worden als Museumstichting, dat ze moeten kunnen ontslagen 

worden en dat ze niet moeten kunnen terugvallen op de stad. Dan vond ik het vanuit de stad 

toch tenminste een sociale reflex van te zeggen: het is niet omdat iemand in een bepaalde 

functie in de musea niet goed functioneert, dat hij daarom niet op een andere plaats in de 

stad als werknemer zou kunnen functioneren. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, mag ik even één ding zeggen. Willen 

we wachten tot u volgende week de beslissing ziet, en wat daarin staat? U moet niet altijd 

naar het verleden kijken. Laat ons toekomstgericht bouwen. 
 

 

De heer MERCKX.- Dat wordt de finale toets.  
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Daar zal u nog heel positief naar zitten kijken. 
 

 

De heer MERCKX.- Onze interpellatie geeft de mensen ook stof om te kunnen oordelen 

over wat er uit de bus gaat komen. Over de autonomie wil ik tenslotte nog iets zeggen. Op 

het vlak van personeelsbeleid betekent dat ook, en dat is ook daar uitdrukkelijk gezegd, 

dat men moet in staat zijn om marktconforme lonen voor de top te kunnen aanbieden. Ook 

dat is een verandering. Er is terzelfdertijd gezegd dat het kan betekenen als wij grotere 

tentoonstellingen willen doen, en we weten tegenwoordig wat bepaalde curatoren vragen als 

prijzen, schandelijk, we zullen dat ofwel moeten ophalen door meer geld bij privésponsors 

te gaan zoeken, ofwel door bijvoorbeeld op personeel te besparen. Iemand die ziek 

gevallen is niet te vervangen, door meer beroep te doen op externen die minder kosten. 

Dat is geen sociaal beleid.  

Daarvoor hebben wij ook met onze tussenkomst gewaarschuwd dat wij dat soort autonomie 

niet wensen. Er zijn heel veel kunstinstellingen in België en in Vlaanderen die opereren in 
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het kader van het kunstendecreet en die men heel, heel vrij laat. Ik denk dat bij ons, met 

een raad van bestuur, die dan ook nog eens volgepropt wordt met mensen die verbonden 

zijn met sectoren die meer en meer belang hebben bij kunst, want kunst is een groot 

handelswaar geworden, de autonomie veel meer beperkt zal worden en veel meer in een 

bepaalde richting zal geduwd worden als nu het geval is in vele kunstencentra in 

Vlaanderen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik wou er nog aan toevoegen dat we toch wel de les 

moeten trekken uit wat nu gebeurd is en dat we toch een klein beetje naar het verleden 

moeten kijken. Want vanuit de oppositie, op deze banken, zien we nu dat akkoord hier heel 

last minute tot stand komen. Ik steun u volop in die actie om provinciaal personeel nu 

volledig te beschermen en ze rechten toe te kennen die ze moeten krijgen, maar we stellen 

wel vast dat dit helemaal in de laatste rechte lijn nog allemaal moet bedisseld en geregeld 

worden. Terwijl er toch op dat vlak al heel lang harde zaken op papier hadden kunnen gezet 

worden, bijvoorbeeld dat die 2e pensioenpijler al helemaal rond was geweest in 

onderhandeling met de stad. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Vandendriessche, ik geef u 100% gelijk. Ik 

heb dat daarjuist ook gezegd. We hadden al vroeger moeten landen. Dat had goed geweest 

voor iedereen. Maar het is nu eenmaal zoals het is. Die zaken die nu worden besproken 

worden niet bedisseld. We doen dat tussen administraties waar de griffier en de 

stadssecretaris bij betrokken zijn. Ik denk dat we dat op een goede manier trachten te 

doen. De mensen hebben nog geen euro minder gekregen. De contractuelen zijn ingekanteld 

in de Museumstichting, en hebben daar hun verloning gekregen. Dat zal zo verder gaan.  

Ik denk dat we volgende week moeten afwachten, en ik hoop u hier tijdens de 

begrotingsbesprekingen meer info te kunnen geven over wat er is afgesproken en wat er 

tussen stad en provincie beslist is geworden. 
 

 

VOORZITTER.- Dan zijn we aan het einde van de zitting gekomen. 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. 

 


