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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 25 JANUARI 2018 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.31 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 

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 

Mevrouw DE RYDT Clarisse 

De heer DE VEUSTER Daan 

De heer DILLEN Koen 

De heer EL ABOUSSI Oussama 

De heer FEYAERTS Patrick 

De heer GEUDENS Frank 

De heer GEYSEN Kris 

Mevrouw GIELEN Pascale 

De heer GODDEN Jürgen 

De heer GOOSSENS Kris 

Mevrouw GÜLHAN Saadet 

De heer HELSEN Koen 

De heer HENS Werner 

Mevrouw JACQUES Ilse 

De heer JANSSEN Patrick 

De heer KERREMANS Koen 
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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 

De heer SELS Frank 

Mevrouw STEVENS Lili 

De heer THIJS Danny 

De heer UGURLU Sener 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

De heer VAN HOVE Bart 

Mevrouw VAN HOVE Katleen 

Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

Mevrouw VANALME An 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VERLINDEN Linda 

De heer VOLLEBERGH Steven 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

De heer WILLEKENS Tim 

De heer ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd: Mevrouw Annie BWATU NKAYA, de heren Eric JANSSENS, Jan 

HUIJBRECHTS, Luk LEMMENS en mevrouw Loes VAN CLEEMPUT. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- Vooreerst wens ik iedereen het allerbeste voor 2018, een goede 

gezondheid en een goed verkiezingsjaar. Als er een goede gezondheid is zal de rest vanzelf 

wel komen. 

 

Ik moet u ook nog meedelen dat Steven Vollebergh vanaf vandaag zetelt als 

onafhankelijke, en niet meer voor de Vlaams Belang fractie. 

 

De heer Vandendriessche heeft het woord.  

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik heb daarover een opmerking. 

Ik zat ooit hier met Liesbeth Homans in de raad. Zij zei toen: laten we mekaar geen 

Liesbeth noemen. Ik zou dat vandaag nu toch ook wel willen doen. Laten we een kat, een kat 

noemen. We weten allemaal wel wat er aan de hand is. Vanuit de oppositie zijn er twee 

mensen die zich onafhankelijk verklaren. Collega Van Hove heeft het al open en bloot 

verklaard op de website in augustus en is lid geworden van de N-VA Niel. Dus hebben we 

hier in de meerderheid twee extra leden. 

Ik zou de vraag toch willen stellen aan de fractie van N-VA, hoe de situatie nu eigenlijk is. 

Moeten wij er hiervan uitgaan …. 

 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche, mag ik even antwoord. 

Ik denk dat zij hier op dit ogenblik als onafhankelijke zitten en niet als lid van N-VA. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dat is ongeschreven wetmatigheid, maar we weten 

allemaal hoe de vork aan de steel zit. 

 

 

VOORZITTER.- Daar kunnen we niets aan doen. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, volgens de fractiefinanciering. Maar ik denk dat we 

hier toch aan het flirten zijn met de grenzen van het cordon sanitaire. Als ik dan kijk naar 

de collega’s van sp.a, CD&V …. 

 

 

VOORZITTER.- Iedereen is vrij om te doen wat hij wil. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik denk dat het toch wel op het randje is.  

 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 6 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Mijnheer Vandendriessche, het cordon sanitaire 

betekent dat je iets stemt. Ik kan mensen niet beletten om van gedachte te veranderen. 

Ik denk dat het verstandig is dat je in je leven nadenkt en uitmaakt wat je wil doen. De 

keuzes zijn hun keuzes, maar de sp.a heeft niet de toestemming gegeven om die mensen 

partijlid te maken van de N-VA. Dat is geen stemming van ons. Als u dan correct wil zijn, 

moet u ook correct blijven bij de definitie van het cordon. 

 

 

VOORZITTER.- Het is vandaag ook gedichtendag. Om de provincieraad goed te starten 

hebben we aan de fracties gevraagd of er gedichten waren.  

Ik geef eerst het woord aan de gouverneur die een gedicht heeft. Wie daarna zijn hand 

opsteekt kan ook zijn gedicht voorbrengen. 

 

Mevrouw de gouverneur, u heeft het woord. 

 

GOUVERNEUR.- Dank u wel, mijnheer de voorzitter. 

Maar laat mij ook toe om jullie eerst allemaal een heel gezond, gelukkig, mooi, en heel 

succesvol 2018 te wensen. 

 

Ik ken veel gedichten over gedichten. Ik ken niet zoveel gedichten van dichters over 

gedichten waarin ze ook dichten over het leven zelf. Ik denk dat ik er één gevonden heb 

van Milan Rúfus. Het is een Slovaaks dichter van 1928. 

“Wat een gedicht is. 

Het op tafel leggen als brood. 

Of water, of als zout tussen 2 vingers. 

Dat is een gedicht. 

En niet op je hielen gaan staan. 

Nog minder op je tenen. 

Tijd hebben, 

Uit de diepte de emmer hijsen en pal bij de bron tent noch tempel bouwen. 

Als de forellen de Jordaan bedwingen 

Geen viswijn kopen. 

En weten dat de rivier niet bestaat uit vis alleen. 

Dat ze meer heeft 

Zoals een gedicht meer is dan het woord. 

Geen steen, een beeld 

De vrouw van Lot 

Dat is een gedicht.” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Colson heeft het woord. 

 

Mevrouw COLSON.- Ik heb voor een gedicht gekozen van Dimitri Verhulst: “Laten we 

afscheid nemen”. Het leek mij dit jaar zeker toepasselijk, gezien wij, als provincie dan 
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toch, afscheid hebben moeten nemen van de persoonsgebonden bevoegdheden. Misschien 

voor onszelf ook, aangezien we volgend jaar van een deel van de provincieraadsleden 

moeten afscheid nemen. 

“Laten wij al afscheid nemen, 

nu het niet moet, 

nu het nog vrolijk kan. 

Wij zijn niet donker in ons drinken 

deze wijn deugt niet 

om wonden mee te wassen, 

het zijn geen zorgen 

die onze gezangen hebben ingezet. 

Houden wij het weerzien warm 

en bezoeken wij elkaar 

alleen in de herinnering. 

Laat ons met honger nog 

van tafel gaan, verlaten 

vol verlangen. Wij zullen  

elkander niet vervelen met ons verval 

en sterven stil, zonder tijding, 

zonder deining, wetend: 

wij zijn in wezen 

nooit kapotgegaan.” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Avontroodt heeft het woord. 

 

Mevrouw AVONTROODT.- Een gedicht van een onbekende dichter. 

“In stilte kan ik mezelf vinden. 

Stilte draagt sterkte. 

Als ik ook haar kwetsbaarheid kan horen, 

kan ik mij verbinden,  

één zijn met al wat leeft. 

Als ik een beetje haar kan worden 

zou ik elk moment opnieuw  

weer geboren kunnen worden.” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Het gedicht dat ik gekozen heb komt uit de reeks van gedichten die je 

kan zien, lezen en bewonderen rond het liftenblok, op het gelijkvloers van het ziekenhuis 

Middelheim in Antwerpen. Door omstandigheden ben ik daar tientallen keren moeten 
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voorbij gaan de voorbije maanden. Ik ben daarbij stil blijven staan en gezien dat zo’n 

gedichten mensen die ziek zijn, of zij die hen bezoeken, toch wel kunnen beroeren en 

raken. Ik ga u het hoofdgedicht voorlezen, dat van de hand is van Peter Holvoet-Hanssen. 

Hij heeft die installatie gerealiseerd toen hij in 2012 stadsdichter van Antwerpen was. 

“Sterrenwijsje 

De letters zingen zacht: ‘Dit is een lied.’ 

Raadselachtig. Zo is poëzie. 

Het licht gaat aan, het licht gaat uit 

en buiten wordt de wind zichtbaar 

en hij fluit. 

 

‘Ik ben een braaf konijntje –‘ En ze lacht. 

‘Repareer de sterren…’ Hartslag daalt. 

De rolstoel staakt. In gangen waakt 

de moeder van dit heim:  

zonlicht 

ver van huis. 

 

De maan glanst op de zee, ik zie het hier – 

het zand dat zingt, de strijkers van de tijd. 

Zie de lichtjes, zie de stad 

komt hier samen. 

Deur staat 

op een kier. 

 

Wie dit leest, kijkt naar de klok en zucht – 

gaat naar de lift want zorg hangt in de lucht. 

’s Nachts geen raad, komt dageraad. 

Babygeeuw. Hier maakt men 

sneeuw die 

roezeruist.” 

 

Zoals u gezien hebt is de klok, waarnaar de 4de strofe verwijst, daar weggenomen en 

blijkbaar voor eeuwig verdwenen. 

Ik zou al diegenen die nu met hun partij invloed hebben in het Zorgbedrijf in Antwerpen 

willen aansporen om die presentatie in haar volle schoonheid te herstellen, en er tegelijk 

ook voor te zorgen dat de prachtige versregels die rond de liftdeuren staan tot hun recht 

komen. Ook er voor zorgen dat het rommelige decor in de buurt daarvan meteen opgeknapt 

wordt, maar dat men vooral het domme, schreeuwlelijke TV-scherm, dat men voor de 

frontale versie van het gedicht van Peter Holvoet gehangen heeft, en nooit gebruikt wordt, 

eindelijk eens verwijdert. Als we dat samen kunnen bekomen, hebben we op gedichtendag 

iets gedaan om de poëzie in ere te herstellen, ook in het ziekenhuis. 

 

Dank u. 

 

Applaus 



VERGADERING VAN 25 JANUARI 2018 

 9 

VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 

 

De heer GEUDENS.- Collega’s, mijn fractie heeft voor een betere optie gekozen dan mij 

een gedicht te laten voordragen. Namelijk, mijnheer Ugurlu zal een aantal gedichten 

gewoon laten rondgaan, en onze twee gedeputeerden hebben voor u een kort gedicht in 

petto. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Ik heb er eentje dat te maken heeft met het 

Arboretum in Kalmthout. Wij hebben dat gisteren onthuld. De Gloriëtte, achter in de tuin, 

is herschilderd, en er is voor de gelegenheid ook een nieuw gedicht op de muur gehangen. 

Het is van Dick Hillenius uit 1991, en gaat als volgt: 

“Een tuin is meer dan er staat 

de groei van vroeger 

groei die komen gaat. 

Wandelen in een tuin 

is dwalen in een ruim geheugen. 

Alles heeft herkomst 

verre plekken die herinnerd blijven 

banden met vrienden 

sommigen dood maar hier onsterfelijk 

Jaarringen 

de tuin ben jij.” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Er ligt iets op uw banken. Het is geen gedicht, maar 

het leest als een gedicht. Het is een rapport van onze Regionale Landschappen. 

Maar als u mij echt verplicht, voorzitter, dan graag het volgende van Bertolt Brecht. 

“Der Pass ist der edelste Teil 

von einem Menschen. 

Er kommt auch nicht 

auf so eine einfache Weise zustande 

wie ein Mensch. 

Ein Mensch kann überall 

zustande kommen, 

auf die leichtsinnigste Art 

und ohne gescheiten Grund, 

aber ein Pass niemals. 

Dafür wird er auch anerkannt, 

wenn er gut ist, 
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während ein Mensch 

noch so gut sein kann 

und doch nicht anerkannt wird.” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde. – Ik vind het makkelijker om het rechtstaand te zeggen. 

Ik dacht, nu we bij de deputatie zitten en in Duitsland, ga ik daar maar meteen op 

doorgaan. Het is maar spontane rijmelarij, niet hoogstaand, maar wel actueel, en misschien 

zelfs een beetje aansluitend bij sommige van mijn bevoegdheden. 

“Een wolvin uit Mecklenburg-Voor-Pommeren 

had er niets om zich om te bekommeren. 

Dus trok ze naar Meerhout, 

ze vond er een bout. 

Die schaapjes zijn toch altijd de dommeren.” 

 

Applaus 
 

Een beetje doorgaand op hetzelfde: 

“Er was eens een wolvin Naya. 

Die kwam niet uit de Himalaya. 

Ze slachtte onverdoofd, 

en toch werd ze geloofd. 

Wat zeg je daar nu op, Gaya!” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Willekens heeft het woord. 

 

De heer WILLEKENS.- Wij hebben gekozen voor een gedicht van Rodenbach: Één volk, één 

naam. 

“Slechts één geloof wil ik belijden, 

mijn heilig Nederlands geloof. 

Godsdienst noch oorlog, 

ramp noch roof 

mag Vlaanderenland van Holland scheiden. 

Wij horen saam. 

Wij blijven saam. 

In Noord en Zuid, 

Één volk, één naam. 
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Waar Breydel en de ruiter vochten 

dan zong de vrijheid in de vaan. 

Moet niet de schoonste hemel staan 

waar Rubens en waar Rembrandt vrochten 

Wij horen saam. 

Wij blijven saam. 

In Noord en Zuid. 

Één volk, één naam. 

 

Wij kunnen ’t vreemde en vreemden eren, 

doch niet Limburg 

niet in Sluis. 

Wij haten Fransman, Brit, noch Pruis 

maar handen thuis, of ’t kan verkeren. 

Wij horen saam. 

Wij blijven saam. 

In Noord en Zuid. 

Één volk, één naam. 

Hoelang nog Vlaanderen zult gij dulden  

dat gij der gouwen minste zijt. 

Ten strijd 

het wordt hoog tijd 

om de oude sporen te vergulden. 

Wij horen saam. 

Wij blijven saam. 

In Noord en Zuid. 

Één volk, één naam. 

 

Benaderen broeders, niet benijden. 

Is Holland thans de rechte schoof 

zijn heilig Nederlands geloof 

Kan ook de Vlaming trots belijden. 

Wij horen saam. 

Wij blijven saam. 

In Noord en Zuid. 

Één volk, één naam. 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik ga meteen naar Holland, zonder Holland daarom de 

rechte schoof te noemen. Het is een gedicht van de Nederlandse dichter K. Michel: 

Vrijheid van meningsuiting. 
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“Wat de papegaai van de ontvoerde politica zei terwijl de politie het sporenonderzoek 

uitvoerde 

Ik vind een stok 

Ik vind een willig oor 

Jij vindt er geen fluit aan 

Jij vindt het zonde van het geld 

 

Zij vindt hem een – met alle respect – 

popcornpan zonder deksel 

Hij vindt zich een zondebok 

Zij vindt dat hij aanzet tot haat 

Hij vindt dat hij mag vinden wat hij vindt 

Koen vindt voetbal stom 

De kok vindt de hond in de pot 

De oproep vindt geen gehoor 

De bliksem vindt de klokkentoren 

De wetgever vindt eenieder gelijk 

 

‘En meneer’ vraagt de ober 

‘Hoe vond U de biefstuk?’ 

‘Nou gewoon’ antwoordt de klant 

‘Door het toastje op te tillen’ 

 

Wij vinden dat wij gelijk hebben 

Jullie vinden dat wat wij vinden een lachertje is 

Zij vinden dit een herhaling van zetten  

en ‘geen stijl’ en ‘zwaar klote’ 

De meerderheid vindt meeste stemmen gelden 

De minderheid vindt dat niemand nooit luistert, toch 

Koentje vindt dat voetbal niet eerlijk is ‘want 

ze pakken elkaar de bal de hele tijd af’ “ 

 
Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Meeus heeft het woord. 

 

De heer MEEUS.- Ik heb ook een gedicht van een Nederlandse dichter: Merel Morre. Een 

jonge vrouw die ooit stadsdichter van Eindhoven is geweest, en buurvrouw, want ze is van 

de provincie Noord-Brabant. Het gedicht draagt de titel “Pad”. 

 

“Neem de bocht 

en als je wilt 

vlieg je er zingend uit 

klim de berg 

en als je mag 
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stop je vlak voor de top 

volg de lijn 

als het je past 

blijf je steeds er binnen 

dwaal doodlopend 

als je botst 

verleg en laag je lat 

maar blijf 

in godsnaam 

op het echte 

en niet het rechte pad.” 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Dank u, allemaal voor uw bijdrage. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 datum 9 januari 2018 

 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 om de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 25 januari 2018 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 25 JANUARI 2018 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Iefke Hendrickx. Opvolging. 

 

0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele 

commissies en verzelfstandigde entiteiten. Goedkeuring. 

 

0/3 Provinciale overheidsopdrachten - Aanstelling commissaris-revisor ten 

behoeve van de Autonome Provinciebedrijven. Goedkeuring. 

 

0/4 Wijziging klachtenreglement. Goedkeuring. 

 

 

1. Cultuur 

 

1/1 Opheffing van de subsidiereglementen van het departement Cultuur. 

Goedkeuring. 

 

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Opzegging samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en 

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw (OKV). Goedkeuring. 

 

2/2 Opdrachthoudende vereniging PONTES. Uittreding provincie Antwerpen. 

Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

 

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

 
4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 c : restauratie van het 

Schyvenorgel. Verrekening nr. 5. Goedkeuring. 

 

4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 

Restauratie. Restauratie interieur. Fase 0.3b: dringende 

instandhoudingswerken - gewelven sacramentskapel. Ontwerp. 

Goedkeuring. 
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4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische 

scholen. Bouwen van nijverheidsklassen. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/4 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal sport- en 

recreatiecentrum De Nekker. Vervangen van de terreinverlichting. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/5 Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut 

voor technisch onderwijs. Renovatie daken blok A. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs. Herstellen en uitbreiden van de sporthal. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

 

4/7 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 

en 13-14-15-16 (cluster 3). Tweede reeks aankopen (deelprojecten 3 in 

Herentals, 4 in Olen, 13 in Mol en Balen, en 14, 15 en 16 in Balen). 

Goedkeuring. 

 

4/8 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Erfpacht site Mie 

Maan. Goedkeuring. 

 
 

5. Onderwijs 

 

 
6. Energie, communicatie en ICT 
 

6/1 Provinciale Overheidsopdrachten – Opdracht voor diensten – Inhuring ICT 

consultancy - plaatsen opdracht, plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. 

Goedkeuring. 

 

 

7. Recreatie en toerisme 
 

7/1 Vrije Tijd. Toekenning van een provinciale borgstelling aan vzw Kempens 

Landschap voor de verwerving van gronden. Goedkeuring. 

 

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 
 
9. Samenleving 
 

9/1 Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: 

Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. 

Goedkeuring. 

 

9/2 Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: 

Subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. 

Goedkeuring. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

10/1 Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0550: 

Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid 

en Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. 

 

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

11/1 Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

 

11/2 Mondiaal Beleid. Goedkeuring van nieuw subsidiereglement ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 

aanpassing van bestaande reglementen. Goedkeuring. 

 

11/3 Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 

ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

 

11/4 Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 

ontwikkelingssamenwerking'. Samenwerkingsovereenkomst met 

coöperatieve El Recuerdo 2018-2027. Goedkeuring. 

 

 

12. Waterbeleid 

 
 
13. Moties 

 

 
14. Interpellaties 

 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 

 

15/1 Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst 

Omgevingsvergunningen. Goedkeuring. 

 

15/2 Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst omgevingsberoepen. 

Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Iefke Hendrickx. 

Opvolging. 

Verslag 

 

 

VOORZITTER.- Wij nemen kennis van het ontslag van mevrouw Iefke Hendrickx. Om in 

haar opvolging te voorzien moeten we bij lottrekking een bijzondere commissie van vijf 

raadsleden samenstellen die het onderzoek gaat doen van de geloofsbrieven van haar 

kandidaat-opvolger, mevrouw Clarisse De Rydt.  

De raadsleden van de bijzondere commissie moeten afkomstig zijn vanuit het andere 

kiesarrondissement dan dat van de kandidaat-opvolger. 

Mag ik vragen aan mevrouw Stevens om de namen te trekken uit de klaargemaakt enveloppe 

 

De leden van de commissie die de geloofsbrieven van mevrouw Clarisse De Rydt 

onderzoeken zijn: Herman Minnen, Eddy Verhaeven, Werner Hens, Michel Meeus en Peter 

Bellens. 

 

 

De vergadering wordt geschorst te 14.50 uur om de bijzondere commissie de kans te geven 
hun werkzaamheden aan te vatten. 
 
De vergadering wordt hernomen te 14.55 uur. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor dat we luisteren naar de verslaggever die zojuist door de 

commissie is aangeduid. Het is de heer Hens. 

 

Mijnheer Hens, u heeft het woord. 

 

De heer HENS.- Verslag van de bijzondere commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven. 

De commissie heeft kennis genomen van de email van 10 januari 2018, waarbij mevrouw 

Iefke Hendrickx ontslag neemt als provincieraadslid. 

Mevrouw Clarisse De Rydt, geboren op 12 maart 1954, wonende Canadezenlaan te 

Kalmthout, is geroepen om in de opvolging van mevrouw Iefke Hendrickx te voorzien. Zij is 

inderdaad de volgende in aanmerking komende plaatsvervanger van lijst nr. 2, district 

Kapellen, waartoe mevrouw Iefke Hendrickx behoorde. 

Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat mevrouw Clarisse De Rydt de vereiste 

voorwaarden is blijven vervullen, en nog vervult, zodat niets zich tegen haar aanstelling als 

provincieraadslid verzet. De bijzondere commissie stelt dan ook voor mevrouw Clarisse 

De Rydt tot de wettelijke eed toe te laten. 
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VOORZITTER.- Dan gaan we over tot de eedaflegging. 

De eedformule in het provinciedecreet luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen.” 

 

Mevrouw De Rydt, mag ik vragen recht te staan, de rechterhand op te heffen en de eed uit 

te spreken. 

 

Mevrouw DE RYDT legt de wettelijke eed af. 

 

 

VOORZITTER.- Dank u wel. Proficiat. 

 

Applaus 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie 

in enkele commissies en verzelfstandigde entiteiten. 

Goedkeuring. 

Verslag 

 

De N-VA-fractie wenst haar vertegenwoordiging in een aantal commissies en 

verzelfstandigde entiteiten te wijzigen. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Bij geheime stemming, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De heer Bruno Peeters vervangt de heer Jan De Haes als lid in de 

provincieraadscommissie recreatie en toerisme. 

 

Artikel 2: 

De heer Koen Palinckx vervangt de heer Jan De Haes als lid in de 

provincieraadscommissie economie, landbouw, innovatie en internationale 

samenwerking. 

 

Artikel 3: 

De heer Eric Janssens vervangt de heer Jan De Haes als lid in de 

provincieraadscommissie financiën en logistiek. 

 

Artikel 4: 

De heer Koen Palinckx vervangt de heer Jan De Haes als lid van de algemene 

vergadering en de raad van bestuur van het EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij. 
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Artikel 5: 

De heer Bruno Peeters vervangt de heer Jan De Haes als lid van de algemene 

vergadering en de raad van bestuur van het EVAp Arboretum Kalmthout. 

 

Artikel 6: 

De heer Bruno Peeters vervangt de heer Jan De Haes als lid van de algemene 

vergadering van de vzw Lilse Bergen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

 

Het is een geheime stemming. 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 57 leden nemen eraan deel. Er zijn 

54 stemmen ja, bij 3 onthoudingen; zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten – Aanstelling 

commissaris-revisor ten behoeve van 

de Autonome Provinciebedrijven. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In zitting van 27 juli ll. heeft de deputatie op basis van een vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking als gunningswijze, conform artikel 

26 §2, 1°d) van de wet van 15 juni 2006, ten behoeve van de verzelfstandigde 

entiteiten een commissaris-revisor voor de boekjaren 2017 e.v. geselecteerd. 

 

In deze  procedure treedt het provinciebestuur op als opdrachtencentrale voor de 

verzelfstandige entiteiten voor deze aanstelling, waardoor elke entiteit afzonderlijk 

nog een opdracht moest plaatsen bij de geselecteerde leverancier. 

 

Hiervoor werd de prijsopgave voorgelegd aan het directiecomité van elke APB, die 

elk de offerte hebben aanvaard en de commissaris-revisor hiervan in kennis hebben 

gesteld. 

 

Conform artikel 236b van het provinciedecreet is het echter uw raad die de 

commissaris-revisor voor een autonoom provinciebedrijf benoemt. 

 

Uw raad dient dan ook het voornemen van de directiecomité te bekrachtigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de oprichtingsbesluiten van de onderscheiden Autonome 

Provinciebedrijven; 

 

Gelet op art. 236b van het provinciedecreet; 
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Overwegende dat het directiecomité van elk Autonome Provinciebedrijf de 

prijsopgaves voor de externe audit aanvaard heeft; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad benoemt Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren, Jan 

Van Rijswijcklaan 10 – 2018 Antwerpen, tot commissaris-revisor voor de boekjaren 

2017 e.v. voor de Autonome Provinciebedrijven. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

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

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 

 

Nr. 0/4 van de agenda 

 

Wijziging klachtenreglement. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het provinciedecreet voorziet in artikel 190 dat de provincieraad bij reglement een 

systeem van klachtenbehandeling organiseert. 

 

Het huidige reglement klachtenbehandeling dateert van 2007. 

 

In 2017 werd het ondersteunende IT systeem Planon uit gebruik genomen zodat 

een proceshertekening zich opdrong. Dit was ook een aanleiding om het 

klachtenreglement te evalueren en te vernieuwen. 

In het project vernieuwing klachtenreglement werden volgende elementen 

aangepakt: 

- Klachtenbeheerssysteem op basis van dossiers in Sharepoint ter vervanging van 

de proces-gedreven toepassing in Planon.   

- Update lijsten klachtenbehandelaars en nieuwe centrale klachtenbehandelaars: 

О De centrale klachtenbehandelaar wordt gevormd door leden van het 

onthaalteam; zij ontvangen de klachten via mail en de website en bezorgt 

deze aan de betrokken diensten om te antwoorden. Ook zorgen zij voor 

het doorverwijzen van niet ontvankelijke klachten. 

О De decentrale klachtenbehandelaars worden door de provinciegriffier 

aangeduid (voorheen was de centrale klachtenbehandelaar een lid van de 

juridische dienst en werden de decentrale klachtenbehandelaars door de 

deputatie aangeduid) per dienst of departement. 

- Een nieuwe webpagina waarin alle klachtenloketten, meldformulieren en loketten 

gebundeld worden. Alle loketten en meldpunten blijven op hun oorspronkelijke 

locatie, maar een overzichtspagina maakt het voor de klant eenvoudiger om een 
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overzicht te krijgen en een melding / klacht meteen op de juiste plek af te 

leveren.  

- Een nieuwe rol voor dienst- en departementshoofden om de behandeling van de 

klachten mee op te volgen.  

- Aanduiden van een nieuwe, onafhankelijke proceseigenaar, met name dhr. J. De 

Ceuster (tevens interne auditor). Hij zorgt voor het actueel houden van de 

procedure, is het aanspreekpunt bij gevoelige dossiers en zorgt jaarlijks via het 

rapport organisatiebeheersing voor een rapportering over de klachten.  

- Een nieuw ontwerp klachtenreglement, met daarin een verkorting van de 

termijnen voor antwoord in verband met ontvankelijkheid (2 werkdagen) en 

richtlijnen voor behandeling (5 werkdagen). 

 

Dit (proef)project werd goedgekeurd op de deputatie van 29 juni 2017. 

 

Na zes maanden werking werd deze werkwijze positief geëvalueerd door de 

klachtenbehandelaars en het Managementteam, mits enkele aanpassingen. Zo 

wordt de behandelingstermijn van 5 naar 8 werkdagen gebracht.  

 

Het nieuw reglement klachtenbehandeling wordt opgenomen in bijlage. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 190 van het provinciedecreet dat bepaalt dat de provincieraad het 

systeem van klachtenbehandeling goedkeurt; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het nieuw reglement klachtenbehandeling met ingang van 

1 februari 2018. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Onze fractie gaat dit agendapunt goedkeuren. Maar wij zouden wel 

voorstellen dat men de termijn verlengt die nu voorzien is voor de periode waarover men 

een klacht kan indienen. Dat is nu beperkt tot 1 jaar. Volgens ons zou 2 jaar redelijker zijn. 

Niet iedereen heeft dezelfde culturele, en andere bagage om direct zijn weg te vinden in 

het administratief kluwen van de overheidsdiensten. Soms duurt het al eens 2 jaar eer zo’n 

persoon iemand ontmoet die hem de weg kan wijzen voor zijn klacht. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- We denken dat 1 jaar toch al ruim lang is. Over dingen 

die 2 jaar geleden hebben plaatsgevonden is het toch moeilijk om de juiste context samen 

te stellen. Dus ik denk dat 1 jaar al een ruime periode is. 
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VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

 

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

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd; 

  1 lid heeft zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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1. Cultuur 
 

Nr. 1/1 van de agenda 
 

Opheffing van de subsidiereglementen van 

het departement Cultuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Ten gevolge van de beslissing van de Vlaamse regering om de provincies af te 

slanken en in uitvoering van het Vlaams decreet van 9 november 2016 houdende 

de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, verdwijnt 

het departement Cultuur bij de provincie op 1 januari 2018. 

 

Het departement Cultuur beheerde nog een aantal subsidiereglementen waarvoor 

in het budget 2018 echter geen kredieten meer voorzien zijn. Voor de goede orde 

dienen deze reglementen dan ook met onmiddellijke ingang opgeheven te worden. 

Het betreft volgende reglementen: 

- Intergemeentelijke culturele samenwerking (goedgekeurd door de 

provincieraad van 28 maart 2013 en gewijzigd door de provincieraad van 

26 februari 2015) 

- Bovenlokale culturele projecten (goedgekeurd door de provincieraad van 

27 juni 2013) 

- Koren en orkesten (goedgekeurd door de provincieraad van 26 juni 2014). 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 21 december 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het aangewezen is om een aantal subsidiereglementen formeel 

op te heffen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Met ingang van 25 januari 2018 worden volgende subsidiereglementen opgeheven: 

- Intergemeentelijke culturele samenwerking (goedgekeurd door de 

provincieraad van 28 maart 2013 en gewijzigd door de provincieraad van 

26 februari 2015) 

- Bovenlokale culturele projecten (goedgekeurd door de provincieraad van 

27 juni 2013) 

- Koren en orkesten (goedgekeurd door de provincieraad van 26 juni 2014). 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

65 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Opzegging samenwerkingsovereenkomst tussen 

provincie Antwerpen en Openbaar Kunstbezit in 

Vlaanderen vzw (OKV). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen heeft in de afgelopen jaren een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 

vzw (OKV), een culturele vereniging die werkt onder de auspiciën van de vijf 

Vlaamse provincies en tweemaandelijks een kunst- en erfgoedtijdschrift uitgeeft. 

 

De provincie Antwerpen heeft in het begin van de beleidsperiode 2014-2019 

(beslissing in de provincieraad van 23 januari 2014) een hernieuwde 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 

vzw (OKV) voor een periode van zes jaar, met een bijhorende jaarlijkse 

nominatieve subsidie van 20.000 euro (zie bijlage). 

 

Deze overeenkomst loopt af begin 2020. 

 

Doordat de provinciale bevoegdheid roerend cultureel erfgoed per 1 januari 2018 

naar de Vlaamse overheid wordt overgedragen, dient de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en Openbaar 

Kunstbezit in Vlaanderen vzw (OKV), met bijhorende nominatieve subsidie, 

opgezegd te worden. 

 

Om te vermijden dat er naar aanleiding van de overheveling naar Vlaanderen een 

misverstand ontstaat over deze overeenkomst, waardoor de provincie zou kunnen 

worden geconfronteerd met onterechte claims, is het nodig om deze overeenkomst 

formeel op te zeggen. 

Het opzeggen of beëindigen is gemotiveerd door de overheveling van de 

betreffende culturele bevoegdheid en het bijhorende krediet aan Vlaanderen, dat de 

bedoelde subsidie ad nominatim continueert. De samenwerkingsovereenkomst 

bepaalt ook in Artikel 4 dat de subsidie pas geldt na goedkeuring van de begroting. 

Aangezien zowel de bevoegdheid als het krediet van 20.000 euro per 1 januari 

2018 wegvalt, is deze overeenkomst de facto zonder voorwerp. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

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

en gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Overwegende dat het aangewezen is om de lopende samenwerkingsovereenkomst 

met Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw formeel te beëindigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en Openbaar 

Kunstbezit in Vlaanderen vzw (OKV) wordt begin 2018 formeel stopgezet. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Opdrachthoudende vereniging PONTES. 

Uittreding provincie Antwerpen. Waardering 

scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Wettelijk kader: 

Op 17 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 13 mei 2016 

tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

In artikel 80, §1 van het (gewijzigd) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking wordt bepaald dat de provincies uittreden uit de 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen uiterlijk op 31 december 2018 

en dat de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 

overeen te komen waarde. 

 

Onderhandelingen i.v.m. bepalen van het scheidingsaandeel: 

Eind januari 2017 vonden er op ambtelijk niveau onderhandelingen plaats tussen 

de algemeen directeur van de opdrachthoudende vereniging PONTES en het 

departementshoofd van DWEP in verband met de uittreding uit PONTES en de 

daarmee gepaard gaande waardering van het scheidingsaandeel van de provincie 

Antwerpen. 

 

In opvolging van dit uittredingsoverleg bezorgde PONTES begin mei 2017 aan de 

provincie Antwerpen de nota “Waardering aandelen provincie Antwerpen” (zie 

bijlage) waarin volgende conclusies worden geformuleerd en bijhorend concreet 

voorstel wordt gedaan: 

“Samengevat zijn er verschillende goede argumenten om uit te gaan van de 

nominale waarde van de aandelen ter gelegenheid van de uittreding van de 

provincie:  
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1. een correcte waardering van de aandelen zou ertoe leiden dat de provincie 

moet uittreden zonder enige vergoeding;  

2. vermits er geen concrete richtlijnen zijn over de waarderingsmethode van de 

aandelen is het redelijk om de algemeen aanvaarde statuten te gebruiken 

als leidraad;  

3. de statuten gaan uit van de nominale waarde en stelt dat deelnemers 

hoogstens voor hun oorspronkelijke inbreng kunnen vergoed worden;  

4. dezelfde redenering is gebruikt voor tussentijdse toetredingen en de 

waardering van een inbreng in natura.  

 

Concreet voorstel: PONTES kan instemmen met een vergoeding van de 

250 B-aandelen van de provincie Antwerpen die overeenstemt met de nominale 

waarde, hetzij 620.000 EUR.” 

 

Beslissing in deputatiezitting van 29 juni 2017: 

In zitting van 29 juni 2017 heeft de deputatie kennis genomen van de nota van de 

opdrachthoudende vereniging PONTES met betrekking tot de waardering aandelen 

provincie Antwerpen. 

 

De deputatie heeft goedkeuring gehecht aan de onderhandelde exit-regeling met 

betrekking tot de uittreding uit PONTES. Als resultaat van deze onderhandelingen 

werd een bedrag van 2.480,00 EUR als scheidingsaandeel overeengekomen tussen 

PONTES en de provincie Antwerpen. Dit bedrag van het scheidingsaandeel komt 

overeen met de nominale waarde van het provinciaal aandeel. 

 

Vermits de provincie Antwerpen over 250 B-aandelen beschikt is de 

opdrachthoudende vereniging PONTES een uittredingsvergoeding van 

620.000,00 EUR (250 B-aandelen à rato van 2.480,00 EUR per aandeel) 

verschuldigd aan de provincie Antwerpen. 

 

Aan de provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging PONTES 

wordt opgedragen om deze besluitvorming schriftelijk over te maken aan de 

algemeen directeur van PONTES. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

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 algemeen directeur van PONTES over de waarde van 

het scheidingsaandeel van de provincie; dat als resultaat van deze 

onderhandelingen een bedrag van 2.480,00 EUR als scheidingsaandeel wordt 

voorgesteld; 

 

Overwegende dat PONTES een uittredingsvergoeding van 620.000,00 EUR 

(250 B-aandelen van de provincie Antwerpen à rato van 2.480,00 EUR per aandeel) 

is verschuldigd aan de provincie Antwerpen; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist om uit de opdrachthoudende vereniging PONTES te treden. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad stemt in met een bedrag van 2.480,00 EUR als scheidingsaandeel 

van de 250 B-aandelen van de provincie Antwerpen conform de onderhandelde 

exit-regeling met PONTES en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 29 juni 

2017. 

 

Artikel 3: 

De opdrachthoudende vereniging PONTES is een vergoeding van 620.000,00 EUR 

(250 B-aandelen van de provincie Antwerpen à rato van 2.480,00 EUR per aandeel) 

verschuldigd aan de provincie Antwerpen. 

 

Artikel 4: 

De provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging PONTES 

wordt opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 

25 januari 2018 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 3 schriftelijk over te maken 

aan de algemeen directeur van opdrachthoudende vereniging PONTES. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ik wil u de onthouding verantwoorden die wij als PVDA-fractie gaan 

naar voor brengen. 

Wij willen zeker niet tegenstemmen, omdat wij begrip hebben dat de provincie Antwerpen 

niet alleen staat in deze beslissing, en omdat het daarenboven een zuivere intercommunale 

betreft waarvan ook armere gemeenten aandeelhouder blijven. PONTES heeft uitvoerig 

geantwoord op onze vragen, wat de transparantie ten goede komt. Desondanks kunnen we 

het toch niet goedkeuren om volgende 3 redenen. 

1. Vooreerst principieel, wij zijn tegen het decreetbesluit dat de uittreding aan de 

provincies oplegt, omdat dit de deur wagenwijd openzet voor latere privatisering. 

2. Omdat de cijfers die voorliggen, en vooral de impact van de responsabiliseringsbijdrage 

op het eigen vermogen, zijn op zachtst gezegd onduidelijk. Daardoor zou PONTES met een 

negatief eigen vermogen geconfronteerd worden. Daar kunnen wij ons toch wel veel vragen 

bij stellen. We wachten dan ook de discussie af die nu voorzien is voor de commissie van 

15 februari. 

3. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de provincie hier in de tang genomen 

wordt. De onderhandelaars waren vertrokken van de intrinsieke waarde voor de 

waardebepaling van de aandelen. Dat is een logisch uitgangspunt. Maar wat blijkt? Het 

geboekte eigen vermogen is blijkbaar niet correct gewaardeerd, en zouden op nulwaarde 

kunnen uitgekomen zijn. Alles was trouwens niet geboekt, en het zijn dan vooral die 

voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage. Dat mag je wel content zijn dat je nog 

een nominale waarde krijgt. 
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Wij hebben daar allemaal vragen bij, vandaar onze onthouding. Er is zeker stof genoeg voor 

de discussie van 15 februari, zeker over het spook van de impact van de 

responsabiliseringsbijdrage, dat ook hier terug opdaagt. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 

 

De heer GEUDENS.- Collega’s, ik wil even reageren. 

Ik maak al meer dan 20 jaar deel uit van het directiecomité van PONTES. Ik kan u zeggen 

dat dit een bedrijf is, misschien een beetje merkwaardig om het zo uit te drukken, dat 

zeer goed en zeer kostenbewust werkt. Uiteraard ben ik ook niet tevreden met het feit 

dat wij verplicht moeten uittreden. Ofschoon de provincie één van de belangrijke stichters 

is van het crematorium, mocht de provincie niet langer de voorzitter leveren. Nu moeten 

we er zelfs helemaal uit. Maar dan zeggen dat hierdoor PONTES bedreigd is in haar 

bestaan als zuivere intercommunale is een brug te ver. Ik denk dat de aanwezigheid van de 

gemeenten een waarborg daartoe moet zijn. 

Met veel overtuiging, want ik kan u zeggen dat zowel langs de kant van de provincie als 

langs de kant van PONTES men tevreden is over hetgeen vandaag voorligt, en met de beide 

petten op kan ik ja stemmen op dit punt. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ik heb niet gezegd dat door die uittreding PONTES bedreigd is, maar 

die responsabiliseringsbijdrage is toch wel de moeite waard om een grondige discussie over 

te voeren in de commissie, en wat het ook zal meebrengen voor de volgende uittredingen 

uit andere intercommunales. Het is dus ook een princiepskwestie. Vandaar geen nee-stem, 

maar een onthouding, en we willen zeker de discussie van 15 februari afwachten. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd; 

  7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/1 tot en met 4/6 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. 

Fase 12 c : restauratie van het Schyvenorgel. 

Verrekening nr. 5. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Uw raad keurde in vergadering van 28 februari 2013 het ontwerp goed voor fase 

12 c: restauratie van het Schyvenorgel bij de restauratie van de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door de ontwerper, bbvba Steenmeijer 

Architecten te Antwerpen, en met de beperkte aanbesteding als wijze van gunnen. 

 

De kosten van deze werken werden geraamd op 1 237 041,00 EUR + 

259 778,61 EUR (21 % btw) = 1 496 819,61 EUR. 

 

In zitting van 6 februari 2014 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan 

Orgelbau Schumacher GmbH te Eupen, voor een bedrag van 1 292 332,03 EUR 

(incl. btw). 

 

In zitting van 25 september 2014 besliste de deputatie goedkeuring te hechten aan 

verrekening nr. 1 van werken in meer voor een bedrag van 103 545,75 EUR 

(incl. btw). 

 

In zitting van 2 juli 2015 besliste de deputatie omwille van de hoogdringendheid 

goedkeuring te hechten aan verrekening nr. 2 met een bedrag in meer van 

75 572,97 EUR (incl. btw). 

 

In vergadering van 24 september 2015 werd aan uw raad verrekening nr. 2 ter 

kennisname voorgelegd. 

 

In vergadering van 24 maart 2016 besliste uw raad goedkeuring te hechten aan 

verrekening nr. 3 met een bedrag in meer van 51 321,12 EUR (incl. btw). 

 

In vergadering van 23 maart 2017 besliste uw raad goedkeuring te hechten aan 

verrekening nr. 4 met een bedrag in meer van 37 019,95 EUR (incl. btw). 

 

Thans wordt verrekening nr. 5 voorgelegd, onder verwijzing naar de bijgevoegde 

verantwoording vanwege de orgeldeskundige en de offertes van de opdrachtnemer: 

 

  in meer 

- tongwerken: 13 413,00 EUR 

- koppels: 20 460,00 EUR 

- Totaal in meer: 33 873,00 EUR 

- 21% btw: 7 113,33 EUR 

- Algemeen totaal: 40 986,33 EUR 
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Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 

uitvoeringstermijn van 30 werkdagen. 

 

De offertes van de aannemer en de verantwoording van de orgeldeskundige zijn 

digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het besluit van de provincieraad, genomen in vergadering van 26 april 

2012, betreffende de vaststelling van de opdrachten die als opdrachten van 

dagelijks bestuur worden beschouwd in de zin van artikel 43.§2.9° en 11° van het 

provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De raad keurt de werken in meer goed ten bedrage van 40 986,33 EUR (incl. btw), 

opgenomen in verrekening nr. 5 voor fase 12 c : restauratie van het Schyvenorgel 

bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgedragen 

aan Orgelbau Schumacher GmbH te Eupen. 

 

De raad stemt in met een bijbehorende verlenging van de contractuele 

uitvoeringstermijn van 30 werkdagen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 

Sint-Romboutskathedraal. Restauratie. Restauratie interieur. 

Fase 0.3b: dringende instandhoudingswerken – gewelven 

sacramentskapel. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor fase 0.3b: dringende 

instandhoudingswerken in verband met de stabiliteitsproblematiek van de gewelven 

in de Sacramentskapel van de sint-Romboutskathedraal te Mechelen. 

 

Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door bvba Arter te 

Brussel, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende 

opmeting, kostenraming en plannen. 

 

In de sacramentskapel zijn verscheidene scheuren in de gewelven en 

verstevigingen met stalen bandijzers merkbaar. In 2016-2017 werden 

vooronderzoeken op deze gewelven uitgevoerd en werd duidelijk dat de reeds in 

jaren '80 met bandijzers geconsolideerde gewelven verder degradeerde. In zitting 

van 16 maart 2017 besliste de deputatie de plaatsing van veiligheidsnetten te 

gunnen aan nv Monument Renovation Technics te Deinze. Momenteel ligt het 
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bestek voor de definitieve herstelwerken aan de gewelven voor. Uit de berekening 

van het aangestelde studiebureau blijkt dat de gewelven op zich stabiel zijn, maar 

de onderliggende ribben afgescheurd zijn en een ernstig gevaar vormen. Dit 

probleem is van toepassing op alle ribben van dit gewelf, wat zeer veel lopende 

meters en ribben betreft. Het bestek dat voorligt voorziet in de verankering van 

elke ribsteen aan het bovenliggend gewelf. Tegelijk worden de ribben/gewelven 

verstevigd door het verhogen van de ribben boven het gewelf, een handeling die 

ook nodig is voor een goede verankering van de ribstenen. 

 

Onroerend erfgoed achtte na twee besprekingen een verder preadvies niet nodig. 

 

De kosten van deze werken worden geraamd op 407 012,04 EUR + 85 472,53 EUR 

(21 % btw) = 492 484,57 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41.§1.2° van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 4 januari 2018 goed. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving van krediet in de meerjarenplanning voor fase 0.3b: 

dringende instandhoudingswerken in verband met de stabiliteitsproblematiek van 

de gewelven in de Sacramentskapel van de sint-Romboutskathedraal te Mechelen; 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor fase 0.3b: dringende 

instandhoudingswerken in verband met de stabiliteitsproblematiek van de gewelven 

in de Sacramentskapel van de sint-Romboutskathedraal te Mechelen, opgemaakt 

door bvba Arter Architects te Brussel, en stelt in toepassing van artikel 41.§1.2° 

van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten als wijze van gunnen van 

deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/3 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 

Provinciale technische scholen. Bouwen van 

nijverheidsklassen. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het bouwen van 

nijverheidsklassen in de provinciale technische scholen te Mechelen. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 

door Lava architecten cvba te Leuven, en omvattende bijzonder bestek, 

gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.  

 

Het ontwerp voorziet in het afbreken van een oefenserre (blok O), het afbreken van 

een dienstengebouw (blok I) en het bouwen van nieuwe nijverheidsklassen. 

 

Het project is de realisatie van een onderdeel van het masterplan waarin een 

strategie werd ontwikkeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende 

projecten die de school wil realiseren. Het bouwen van nieuwe nijverheidsklassen 

werd als eerste project door PTS Mechelen naar voor geschoven. De nieuwbouw 

geeft een gepaste en op maat gemaakte plaats aan de opleiding Nijverheid op de 

site. 

 

De kostenraming van deze  bedraagt 3 159 369,47 EUR + 189 562,17 EUR (21 % 

btw) = 3 348 931,64 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de openbare procedure in toepassing van art. 36 van de wet 

van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 januari 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor het bouwen 

van nijverheidsklassen in de provinciale technische scholen te Mechelen; 
 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van 

nijverheidsklassen in de provinciale technische scholen te Mechelen, opgemaakt 

door Lava architecten cvba te Leuven, en stelt als wijze van gunnen van deze 

werken de openbare procedure in toepassing van art. 36 van de wet van 17 juni 

2016 inzake overheidsopdrachten vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 

Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker. 

Vervangen van de terreinverlichting. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het vervangen van de 

terreinverlichting bij het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker te 

Mechelen. 

 

Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door bv-cvba Atelier T, 

ingenieurs en architecten te Leuven, en omvattende bijzonder bestek, 

samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 

 

Het ontwerp voorziet in de vervanging van de 4 lichtmasten en de terreinverlichting 

rond het voetbalveld van het domein. De stabiliteit van de aanwezige masten 

voldeed niet meer. Twee masten werden reeds verwijderd, de twee andere masten 

werden tijdelijk verstevigd om een minimale verlichting te kunnen blijven 

garanderen. Nu zullen de overgebleven masten ook weggehaald worden en zullen 

er 4 nieuwe geplaatst worden zodat het veld opnieuw afdoende verlicht kan 

worden. 

 

De kosten van deze werken worden geraamd op 227.680,02 EUR + 47.812,80 EUR 

(21 % btw) = 275.492,82 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42.§1.2° van de wet van 

17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 4 januari 2018 goed. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving van een krediet in de meerjarenplanning voor het 

vervangen van de terreinverlichting bij het provinciaal sport- en recreatiecentrum 

De Nekker te Mechelen; 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vervangen van de 

terreinverlichting bij het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker te 

Mechelen, opgemaakt bv-cvba Atelier T, ingenieurs en architecten te Leuven, en 

stelt in toepassing van artikel 42.§1.2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
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overheidsopdrachten als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. 

Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. 

Renovatie daken blok A. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de renovatie van de daken van 

blok A in het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te Stabroek. 

 

Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door het departement 

Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende 

opmeting, kostenraming en plannen.  

 

Het ontwerp voorziet in de renovatie van het leien dak van het onthaalgebouw op 

de site. De werken omvatten: 

- de afbraakwerken van de bestaande dakbedekking en goten; 

- het plaatsen van thermische isolatie en leien dakbedekking; 

- renovatie van 4 dakkapellen; 

- opnieuw bekleden van de bakgoten en volledig vernieuwen van de 

bakgoten van het hoofdvolume. 

 

De kosten van deze werken worden geraamd op 698.262,34 EUR + 41.895,74 EUR 

(6 % btw) = 740.158,08 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 42.§1.2° van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 4 januari 2018 goed. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de renovatie 

van de daken van blok A bij het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te 

Stabroek; 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de renovatie van de 

daken van blok A bij het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te Stabroek, 

opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt in toepassing van artikel 

42.§1.2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, als wijze van 

gunnen van deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. 

Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. 

Herstellen en uitbreiden van de sporthal. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor het herstellen en 

uitbreiden van de sporthal bij het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te 

Stabroek. 

 

Er is gebleken dat één van de houten gelamelleerde liggers danig aangetast is door 

houtrot dat de stabiliteit van een deel van het dak in gevaar kwam. Door het 

Departement Logistiek werden onmiddellijk maatregelen genomen om het dak 

(gedeelte luifel) te schoren zodat het gevaar geweken is.  

 

Het ontwerp voorziet in de nodige vervangings- en herstellingswerken. Tevens werd 

ervoor geopteerd om het gedeelte luifel van de sporthal dicht te zetten zodat 

binnen een extra ruimte ontstaat die polyvalent kan ingezet worden voor allerlei 

sporten en activiteiten. Omdat er aan het dak moet gewerkt worden is tevens van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om het dak bijkomend te isoleren en te voorzien 

van een nieuwe dakbedekking in bitumen. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 

door bvba Wim Dens architecten en ingenieurs te Wilrijk, Antwerpen, omvattende 

bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en 

plannen.  

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 646.022,02 EUR + 38.761,32 EUR 

(6 % btw) = 684.783,34 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen in toepassing van artikel 36 van de wet 

van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor het 

herstellen en uitbreiden van de sporthal bij het provinciaal instituut voor technisch 

onderwijs te Stabroek; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor herstellen en uitbreiden 

van de sporthal bij het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te Stabroek, 

opgemaakt door de bvba Wim Dens architecten en ingenieurs te Wilrijk, Antwerpen, 

en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van 

artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/1 tot en met 4/6 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd; 

  1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, en 4/6 worden goedgekeurd met 66 

stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). 

Tweede reeks aankopen (deelprojecten 3 in Herentals, 

4 in Olen, 13 in Mol en Balen, en 14, 15 en 16 in Balen). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 25 september 2014 hechtte de provincieraad voorlopige goedkeuring aan de 

onteigeningsplannen van cluster 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-

Balen. De grondverwervingen werden reeds aangevat. 

 

Studiebureau Tractebel Engineering heeft in augustus 2017 de onteigeningsplannen 

aangeleverd voor de grondverwervingen van clusters 1 (in Herentals en Olen) en 

3 (in Mol en Balen). 
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In totaal betreft het 113 grondinnemingen, waarvan 16 in Herentals, 48 in Olen, 

14 in Mol en 35 in Balen: 

 

Cluster 1 

Deelproject 1 (2 plannen; Herentals, 1 inneming) 

Deelproject 2 (2 plannen; Herentals, 10 innemingen) 

Deelproject 3 (3 plannen; Herentals, 5 innemingen en Olen, 13 innemingen) 

Deelproject 4 (3 plannen; Olen, 35 innemingen) 

 

Cluster 3 

Deelproject 13 (3 plannen; Mol, 14 innemingen en Balen, 3 innemingen) 

Deelproject 14 (3 plannen; Balen, 24 innemingen) 

Deelproject 15 (1 plan; Balen, 1 inneming) 

Deelproject 16 (2 plannen; Balen, 7 innemingen) 

 

Deze onteigeningsplannen zullen ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd 

worden zodra het nieuwe onteigeningsdecreet in werking is getreden. 

De deputatie heeft in afwachting daarvan op 12 oktober 2017 het team Vastgoed al 

opdracht gegeven om op basis van die onteigeningsplannen en de bijhorende 

onteigeningsstaten minnelijke onderhandelingen aan te vatten met de eigenaars. 

 

Thans kan een tweede reeks van 20 verkoopbeloften voor in totaal 31 innemingen 

aan de provincieraad worden voorgelegd. 

 

Het betreft volgende innemingen: 

 

Cluster 1 

Deelproject 3 

 - Inneming 3.2 in Herentals (Walravens)  

 - Inneming 3.5 in Herentals (T’Syen-Van den Broeck)  

 - Innemingen 3.6 en 3.7 in Herentals (Marc T’Syen) 

 - Inneming 3.12 in Olen (Jacobs-Geerinckx)  

 - Innemingen 3.13, 3.14, 3.15 en 3.16 in Olen (Carine Peeters)  

 - Innemingen 3.18 en 3.19 in Olen (Van Kerkhoven-Van den Bosch) 

Deelproject 4 

 - Inneming 4.30 in Olen (Luyten-Boeckx) 

 - Inneming 4.31 in Olen (Maria Verbiest) 

 - Innemingen 4.32, 4.33 en 4.34 in Olen (Michiels/Vannueten) 

 

Cluster 3 

Deelproject 13 

 - Inneming 13.5 in Mol (Paul Wouters) 

 - Innemingen 13.10 en 13.11 in Mol (Arletta Wouters) 

 - Inneming 13.12 in Mol (Hemelaers-Meeus) 

 - Innemingen 13.16 en 13.17 in Balen (Van Dyck-Van Gompel) 

Deelproject 14 

 - Innemingen 14.1 en 14.2 in Balen (Bergen/Beerten) 

 - Innemingen 14.10 en 14.11 in Balen (Verbraecken/Luyten) 

 - Inneming 14.16 in Balen (De Greef-Dillen) 

 - Inneming 14.26 in Balen (Willy Mol) 

Deelproject 15 

 - Inneming 15.3 in Balen (Anny Thiry) 
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Deelproject 16 

 - Inneming 16.3 in Balen (Hendrix-Beynsberger) 

 - Inneming 16.5 in Balen (Leyssens-Geenen) 

 

De innemingen zijn gelegen in woongebied (3.2), bosgebied (3.5, 3.6, 3.7a), 

agrarisch gebied (3.7b, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19), bufferzone (4.30, 

4.31, 4.32, 4.33, 4.34), parkgebied (13.5, 13.10, 13.11 en 13.12), agrarisch 

gebied met ecologisch belang (13.16 en 13.17), natuurgebied (14.1, 14.2, 14.10, 

14.11, 14.16), en woongebied (in gebruik als tuin) (14.26, 15.3, 16.3, 16.5).  

 

Boven de grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij de onteigening 

gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor 

opstanden (zoals afsluitingen, beplantingen, ….). 

Alle vergoedingen zijn overeenkomstig de bedragen in de onteigeningsstaten. 

 

Volgende bijzondere aankoopvoorwaarden werden overeengekomen: 

 

 - Met de heer en mevrouw Marc T’Syen en Martine Van den Broeck (innemingen 

3.5, 3.6 en 3.7): 

  De verkoper mag de grond kosteloos blijven gebruiken tot aanvang van de 

werken. Eventuele schade aan teelt op de verkochte grond is ten laste van de 

verkoper zodra de verkoop is gerealiseerd. 

 

 - Met de heer en mevrouw Jacobs-Geerinckx (inneming 3.12): 

  De verkoper mag de verkochte grond kosteloos blijven bewerken tot aanvang 

van de werken. Eventuele schade aan teelt op de verkochte grond is ten laste 

van de verkoper zodra de verkoop is gerealiseerd. 

  De toegang tot perceel 105c voor landbouwvoertuigen moet (naast het 

fietspad) gegarandeerd blijven. 

  De verkoper mag, in overleg met de eigenaar van perceel 105c en mits het 

verkrijgen van de nodige vergunningen, zelf de bomen op het tracé van het 

fietspad en de verplaatste toegang rooien. 

 

 - Met mevrouw Carine Peeters (innemingen 3.13, 3.14, 3.15 en 3.16): 

  De verkoper mag de verkochte grond kosteloos blijven bewerken tot aanvang 

van de werken. Eventuele schade aan teelt op de verkochte grond is ten laste 

van de verkoper zodra de verkoop is gerealiseerd. Eventuele schade door 

geplande werken aan teelt op delen van de grond die niet wordt verkocht, blijft 

ten laste van de provincie of de daar haar aangestelde aannemer. Wat betreft 

de werfzone zal de door de provincie aangestelde aannemer de nodige 

afspraken maken met de verkoper. 

  Op vraag van de verkoper dient de toegankelijkheid van percelen 105c, 114b, 

113a en 81b ook in de toekomst te worden verzekerd. De provincie zal in dit 

kader instaan voor de aanleg van deze toegang vanuit perceel 115b door de 

huidige toegang te verplaatsen tot naast het aan te leggen fietspad (dempen 

van de gracht zodat landbouwvoertuigen kunnen passeren). 

  De verkoper mag, in overleg met de eigenaar van perceel 115b en mits het 

verkrijgen van de nodige vergunningen, zelf de bomen op het tracé van het 

fietspad en de verplaatste toegang rooien. 

 

 - Met de consorten Michiels/Vannueten (innemingen 4.32, 4.33 en 4.34): 

  De toegankelijkheid van de percelen moet in de toekomst gegarandeerd 

blijven. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 40 

 - Met de heer en mevrouw De Greef-Dillen (inneming 14.16): 

  De toegang tot het perceel moet tijdens en na de werken steeds gewaarborgd 

blijven langs de weg die evenwijdig loopt met de spoorweg. 

 

Volgende praktische afspraken werden gemaakt: 

 

 - Met mevrouw Anny Thiry (inneming 15.3): 

  De verkoper zal zelf instaan voor het verplaatsen van de afsluiting 

(1ste afsluiting vanaf het huis). Voor het overige zal de provincie instaan voor 

het afvoeren van het afbraakmateriaal. 

 

 - Met de heer en mevrouw Hendrix-Beynsberger (inneming 16.3): 

De provincie vervangt de huidige verharding die toegang geeft tot het 

achterpoortje van de tuin. 

De verkoper mag de provinciale landmeter contacteren voor het plaatsen van 

grenspalen. 

 

Met de pachter van inneming 3.12, de heer Leo Jacobs, werd op 27 november 2017 

een pachtverbrekingsvergoeding overeengekomen ten bedrage van 171,00 EUR. 

De pachter van innemingen 13.16 en 13.17, de heer Rony Schoeters, heeft een 

pachtverbrekingsbelofte getekend zonder dat hij daarvoor een 

pachtverbrekingsvergoeding moet hebben. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 11 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen een aantal 

grondverwervingen nodig zijn; 

 

Gelet op de onteigeningsplannen ‘fietsostrade spoorlijn 15 - deelprojecten 1-2-3-4 

(cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3)’ voor de aanleg van de fietsostrade 

Herentals-Balen; 

 

Gelet op de verkoopbeloften; 

 

Gelet op de schattingen; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen Herentals en Balen, wordt 

machtiging gegeven tot de aankoop van de hierna volgende innemingen van de 

onteigeningsplannen ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 3, plannummers 

IN20205, IN20206C en IN20207C’, ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 4, 

plannummer IN20210F’, ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 13, plannummers 

IN20201C’ en IN20202C’, ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 14, plannummers 

IN20204C en IN20206D’, ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 15, plannummer 

IN20207D’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 16, plannummer IN20208C’:  

 

 - Inneming 3.2, ten kadaster gekend als Herentals, 2de afdeling, sectie C, 

nummer 240a/deel, 46 m² groot en eigendom van de consorten Walravens, 

tegen de prijs van 228,02 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 3.5, ten kadaster gekend als Herentals, 2de afdeling, sectie C, 

nummer 402b/deel, 56 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw 

T’Syen-Van den Broeck, tegen de prijs van 282,21 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

 - Innemingen 3.6 en 3.7, ten kadaster gekend als Herentals, 2de afdeling, sectie 

C, nummers 400c/deel en 399d/deel, samen 1.209 m² groot en eigendom van 

de heer Marc T’Syen, tegen de prijs van 6.092,79 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

 - Inneming 3.12, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie B, nummer 

115b/deel, 63 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Jacobs-

Geerinckx, tegen de prijs van 900,97 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 3.13, 3.14, 3.15 en 3.16, ten kadaster gekend als Olen, enige 

afdeling, sectie B, nummers 105c/deel, 114b/deel, 113a/deel en 81b/deel, 

samen 1.427 m² groot en eigendom van mevrouw Carine Peeters, tegen de 

prijs van 8.694,32 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 3.18 en 3.19, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie 

B, nummers 123k/deel en 79b/deel, samen 376 m² groot en eigendom van de 

heer en mevrouw Van Kerkhoven-Van den Bosch, tegen de prijs van 

1.563,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 4.30, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, nummer 

132k/deel, 55 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Luyten-Boeckx, 

tegen de prijs van 772,64 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 4.31, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, nummer 

132l/deel, 92 m² groot en eigendom van mevrouw Maria Verbiest, tegen de 

prijs van 586,40 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 4.32, 4.33 en 4.34, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, 

sectie C, nummers 131c/deel, 130c/deel en 129a/deel, samen 158 m² groot en 

eigendom van de consorten Michiels/Vannueten, tegen de prijs van 

852,52 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 
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 - Inneming 13.5, ten kadaster gekend als Mol, 1ste afdeling, sectie G, nummer 

444e/deel, 106 m² groot en eigendom van de heer Paul Wouters, tegen de 

prijs van 265,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 13.10 en 13.11, ten kadaster gekend als Mol, 1ste afdeling, sectie 

G, nummers 619g2/deel en 620d/deel, samen 169 m² groot en eigendom van 

mevrouw Arletta Wouters, tegen de prijs van 631,96 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

 - Inneming 13.12, ten kadaster gekend als Mol, 1ste afdeling, sectie G, nummer 

621f/deel, 120 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Hemelaers-

Meeus, tegen de prijs van 900,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 13.16 en 13.17, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, 

sectie A, nummers 1.556b/deel en 1.559a/deel, samen 3.210 m² groot en 

eigendom van de heer en mevrouw Van Dyck-Van Gompel, tegen de prijs van 

14.404,18 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 14.1 en 14.2, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie 

A, nummers 1.634n/deel en 1.634p/deel, samen 177 m² groot en eigendom 

van de consorten Bergen/Beerten, tegen de prijs van 918,08 EUR, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 14.10 en 14.11, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, 

sectie A, nummers 1.421k/deel en 1.420f/deel, samen 383 m² groot en 

eigendom van de consorten Verbraeken/Luyten, tegen de prijs van 

5.174,86 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 14.16, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, 

nummer 1.400e/deel, 317 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw De 

Greef-Dillen, tegen de prijs van 1.176,02 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 14.26, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, 

nummer 1.211v/deel, 108 m² groot en eigendom van de heer Willy Mol, tegen 

de prijs van 12.940,62 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 15.3, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie D, nummer 

7d3/deel, 33 m² groot en eigendom van mevrouw Anny Thiry, tegen de prijs 

van 8.788,71 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 16.3, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummer 

823l2/deel, 16 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Hendrix-

Beynsberger, tegen de prijs van 1.994,98 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 16.5, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummer 

824s/deel, 103 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Leyssens-

Geenen, tegen de prijs van 14.704,05 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

De Provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 

 - Met de heer en mevrouw Marc T’Syen en Martine Van den Broeck (innemingen 

3.5, 3.6 en 3.7): 
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  De verkoper mag de grond kosteloos blijven gebruiken tot aanvang van de 

werken. Eventuele schade aan teelt op de verkochte grond is ten laste van de 

verkoper zodra de verkoop is gerealiseerd. 

 

 - Met de heer en mevrouw Jacobs-Geerinckx (inneming 3.12): 

  De verkoper mag de verkochte grond kosteloos blijven bewerken tot aanvang 

van de werken. Eventuele schade aan teelt op de verkochte grond is ten laste 

van de verkoper zodra de verkoop is gerealiseerd. 

  De toegang tot perceel 105c voor landbouwvoertuigen moet (naast het 

fietspad) gegarandeerd blijven. 

  De verkoper mag, in overleg met de eigenaar van perceel 105c en mits het 

verkrijgen van de nodige vergunningen, zelf de bomen op het tracé van het 

fietspad en de verplaatste toegang rooien. 

 

 - Met mevrouw Carine Peeters (innemingen 3.13, 3.14, 3.15 en 3.16): 

  De verkoper mag de verkochte grond kosteloos blijven bewerken tot aanvang 

van de werken. Eventuele schade aan teelt op de verkochte grond is ten laste 

van de verkoper zodra de verkoop is gerealiseerd. Eventuele schade door 

geplande werken aan teelt op delen van de grond die niet wordt verkocht, blijft 

ten laste van de provincie of de daar haar aangestelde aannemer. Wat betreft 

de werfzone zal de door de provincie aangestelde aannemer de nodige 

afspraken maken met de verkoper. 

  Op vraag van de verkoper dient de toegankelijkheid van percelen 105c, 114b, 

113a en 81b ook in de toekomst te worden verzekerd. De provincie zal in dit 

kader instaan voor de aanleg van deze toegang vanuit perceel 115b door de 

huidige toegang te verplaatsen tot naast het aan te leggen fietspad (dempen 

van de gracht zodat landbouwvoertuigen kunnen passeren). 

  De verkoper mag, in overleg met de eigenaar van perceel 115b en mits het 

verkrijgen van de nodige vergunningen, zelf de bomen op het tracé van het 

fietspad en de verplaatste toegang rooien. 

 

 - Met de consorten Michiels/Vannueten (innemingen 4.32, 4.33 en 4.34): 

  De toegankelijkheid van de percelen moet in de toekomst gegarandeerd 

blijven. 

 

 - Met de heer en mevrouw De Greef-Dillen (inneming 14.16): 

  De toegang tot het perceel moet tijdens en na de werken steeds gewaarborgd 

blijven langs de weg die evenwijdig loopt met de spoorweg. 

 

Artikel 3: 

Aan de heer Leo Jacobs uit Olen wordt een vergoeding betaald ten bedrage van 

171,00 EUR voor het verbreken van de pacht op 171 m² van het perceel ten 

kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie B, nummer 115b. 

 

Artikel 4: 

De heer Rony Schoeters uit Balen heeft een pachtverbrekingsbelofte getekend voor 

het verbreken van de pacht op 3.210 m² van de percelen ten kadaster gekend als 

Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummers 1.556b en 1559a; hij vraagt hiervoor geen 

vergoeding. 

 

 

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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

67 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. 

Erfpacht site Mie Maan. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

In vergadering van 26 februari 2015 en 23 april 2015 gaf de provincieraad 

goedkeuring aan inerfpachtneming van de site Mie Maan. Voordat de notariële akte 

verleden kon worden vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen echter de 

regularisatievergunning voor de huidige gebouwen en hun toenmalige functies. Dit 

gaf aanleiding tot een stedenbouwkundige problematiek die tot op heden niet 

volledig uitgeklaard is. De visie die DVT ontwikkelde m.b.t. de toekomst van de site 

kon zo immers niet uitgevoerd worden. 

 

Daarop werden gesprekken opgestart met de bevoegde instanties inzake 

stedenbouw om te proberen dit te regulariseren in het kader van een aanwending 

voor algemeen nut. Dit bleek uiteindelijk niet mogelijk te zijn. Momenteel is de 

gemeente Herselt, in samenspraak met de provincie en diverse betrokken 

instanties, bezig met de voorbereidingen voor opmaak van een gemeentelijk RUP. 

 

De erfpachtovereenkomst werd tot op heden dus niet ondertekend. Momenteel 

huurt de provincie tijdelijk een deel van het gebouw. Naar aanleiding van de 

stedenbouwkundige problematiek dringt een wijziging van de erfpachtvoorwaarden 

zich op, met name een verlaging van de jaarlijkse canon en toevoeging van een 

ontbindende voorwaarde. Hierna worden deze wijzigingen verder toegelicht. 

 

Aanpassing vergoeding 

 

De erfpachtvergoeding (canon) werd door de provincieraadsbeslissingen van 

26 februari 2015 en 23 april 2015 bepaald op 39.000,00 EUR per jaar (3.250 EUR 

per maand). Dit bedrag werd bepaald op basis van de huurwaarde van het geheel. 

Van deze huurwaarde werd 750 EUR per maand afgetrokken om tot de 

erfpachtcanon te komen, als compensatie voor het eigenaarsonderhoud en andere 

lasten voor de erfpachter. 

 

Door de stedenbouwkundige problematiek veranderde ook de waarde van het goed. 

De gebouwen waren immers niet meer geheel vergund en de 

bestemmingsmogelijkheden werden beperkt ten opzichte van de regularisatie. 

Daarom werd aan een onafhankelijk landmeter-expert een schatting opgevraagd 

van de venale (verkoop)waarde, maar eveneens van de huurwaarde en de 

erfpachtwaarde van de gehele site. 
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Op basis van de schattingswaarden werd onderhandeld met de eigenaars over de 

erfpachtvergoeding. Deze werd uiteindelijk bepaald op 1.800 euro per maand (of 

jaarlijks 21.600 EUR), naast een éénmalige vergoeding van 27.000 EUR bij 

aanvang van de erfpachtovereenkomst. Van deze erfpachtvergoeding kan de 

provincie 1.500 EUR per maand recupereren van de handelshuurovereenkomst die 

momenteel loopt voor de horeca op de site en die de provincie zal overnemen van 

zodra de site in erfpacht wordt genomen. De erfpachtvergoeding ligt hoger dan de 

geschatte erfpachtwaarde, maar dit kan als volgt gemotiveerd worden: 

 De schatting van de venale waarde (540.000 EUR) is laag. Het team 

Vastgoed gaat er vanuit dat de werkelijke waarde hoger ligt.  

 De schatting van de huurwaarde (2.550 EUR per maand) lijkt wel redelijk te 

zijn. De erfpachtwaarde (1.102,50 EUR per maand) wordt echter laag 

ingeschat ten opzichte van de huurwaarde. 

 Prof. dr. Matthias E. Storme heeft in zijn bijdrage “Erfpacht en opstalrecht – 

uitgave november 2016” gesteld dat een commerciële erfpachtcanon 

meestal tussen de 2,5% en 6% van de verkoopwaarde bedraagt. Als men de 

schattingswaarde van 540.000 EUR vermindert met 27.000 EUR éénmalige 

canon (= 513.000 EUR) en dit zet tegenover een maandelijkse canon van 

1.800 EUR (jaarlijks 21.600 EUR), dan komt men tot een jaarlijks bedrag 

van 4,21% van de verkoopwaarde. Dit bedraagt bijna exact het gemiddelde 

tussen de percentages ven Storme en lijkt dus redelijk, zeker gezien de 

venale waarde waarop dit percentage berekend werd ook als laag 

beoordeeld werd.  

 De geschatte huurwaarde lijkt redelijk te zijn met 2.550 EUR per maand 

(1.500 EUR voor horeca en +/- 1.000 EUR voor de rest). Als we in dezelfde 

redenering als de eerdere raadsbesluiten 750 EUR aftrekken omdat de 

erfpachter meer verantwoordelijkheden (maar ook meer rechten) heeft 

komen we op 1.800 EUR per maand. 

 De eigenaars hebben een document van notaris Marc Verlinden bezorgd met 

de geschatte waarde van het goed in 2011. Toen werd de waarde reeds 

aanzienlijk hoger geschat. Als we van dit bedrag uitgaan wordt het 

percentage aan erfpachtvergoeding enkel kleiner. Het geeft minstens aan 

dat de venale waarde laag werd ingeschat door de schatter. 

 Indien de geschatte erfpachtwaarde (1.102,50 EUR per maand) gehanteerd 

zou worden zal de provincie per maand +/- 400 EUR “winst” maken met de 

inkomsten van de horeca alleen en de rest er “gratis” bovenop krijgen. Hier 

tegenover staat wel dat de provincie als erfpachter meer 

verantwoordelijkheden heeft, maar de verhouding loopt mank. De eigenaars 

zullen niet akkoord gaan met lagere inkomsten dan van de huur van de 

horeca alleen. 

 De provincie zal met een erfpachtvergoeding van 1.800 EUR per maand en 

recuperatie van 1.500 EUR per maand huurinkomsten van horeca nog 

300 EUR per maand extra betalen voor al de rest dat niet tot het 

horecagedeelte behoort. Hier tegenover staat dat we als provincie meer 

verantwoordelijkheden (en ook meer rechten) hebben als erfpachtnemer 

dan als huurder. 

 

Ontbindende voorwaarde 

 

Aangezien het huidige traject met opmaak van een GRUP, hoewel alle partijen 

momenteel in dezelfde richting denken, geen absolute zekerheid van succes heeft, 

wordt voorgesteld om in de erfpachtakte een ontbindende voorwaarde op te nemen 
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waardoor deze van rechtswege ontbonden wordt indien de provincie de beoogde 

bestemming niet zou kunnen realiseren. 

 

Het voorstel van ontbindende voorwaarde wordt als volgt geformuleerd:  

“Deze erfpacht wordt aangegaan onder uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde van 

het niet realiseren van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) – of andere 

stedenbouwkundige manier om het beoogde doel van de erfpachter te realiseren – 

voor de gehele site binnen een periode van 5 jaar. De erfpachter zal hierbij, binnen 

de grenzen van haar bevoegdheden en binnen het wetgevend kader, al het nodige 

doen om het RUP te realiseren. De ontbindende voorwaarde voltrekt zich op het 

ogenblik dat er een definitieve beslissing genomen wordt dat het beoogde doel niet 

via een RUP of andere stedenbouwkundige manier gerealiseerd kan worden, of 

uiterlijk vijf jaar na het verlijden van deze akte indien er nog geen definitief 

goedgekeurd RUP of stedenbouwkundige vergunning verkregen is. Deze vijfjarige 

periode kan op vraag van de erfpachter éénmalig verlengd worden met een periode 

van 5 jaar. Indien de erfpachter van deze verlengingsmogelijkheid gebruik wilt 

maken zal hij dit per aangetekend schrijven meedelen aan de erfpachtgever 

uiterlijk 6 maanden voor het einde van de eerste vijfjarige periode. 

 

Het beoogde doel zoals vermeld in vorige paragraaf wordt omschreven in de 

visienota als bijlage bij deze overeenkomst. Kleine afwijkingen van dit doel, zonder 

de essentie van dit doel te raken, kunnen geen aanleiding geven om de 

ontbindende voorwaarde te laten vervullen. 

 

Indien de ontbindende voorwaarde zich voordoet en de erfpacht omwille van deze 

reden ontbonden wordt verbindt de erfpachtgever zich ertoe om een deel van de 

éénmalige canon, zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst, terug te 

betalen aan de erfpachter. De omvang van het terug te betalen bedrag wordt 

bepaald afhankelijk van het jaar waarin de erfpacht door de ontbindende 

voorwaarde ontbonden wordt. De erfpachtgever betaalt in dat geval 1.000 EUR 

vermenigvuldigd met x terug, waarbij 1.000 EUR 1/27 van de éénmalige canon is 

en x het resterend aantal volle jaren tot de normale einddatum van de 27-jarige 

erfpachtovereenkomst. Delen van jaren worden niet meegerekend. De 

erfpachtgever verbindt zich er in voorkomend geval toe om deze gedeeltelijke 

terugbetaling van de éénmalige canon te doen uiterlijk binnen 3 maanden na het 

voltrekken van de ontbindende voorwaarde.” 

 

Op deze manier vermijden we dat de provincie Antwerpen voor 27 jaar zou 

vasthangen aan een overeenkomst zonder het doel te kunnen realiseren, maar 

kunnen we toch de erfpacht al laten aanvangen, waardoor we al voorbereidingen 

voor werken en de meest dringende aanpassingen kunnen starten. 

 

Voor het overige blijft de tekst van de erfpachtovereenkomst, naast enkele 

tekstuele aanpassingen, ongewijzigd ten opzichte van de tekst die goedgekeurd 

werd in de provincieraadsbesluiten van 26 februari 2015 en 23 april 2015. 

 

Besluit 

 

Het departement Logistiek stelt, in samenspraak met het departement Vrije Tijd, 

voor om het ontwerp van erfpacht zoals goedgekeurd in de provincieraden van 

26 februari 2015 en 23 februari 2015 te wijzigen wat betreft de vergoeding en de 

ontbindende voorwaarde, zoals voorgesteld in voorgebracht ontwerp van 

erfpachtovereenkomst. 
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De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet voor de éénmalige canon van 27.000 euro is voorzien in het budget van 

DVT voor aankoop van gronden en gebouwen. Krediet voor de jaarlijkse canon van 

21.600 euro wordt voorzien vanuit het werkingsbudget van DVT, Provinciale 

Groendomeinen Regio Kempen. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 11 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de provincieraadsbesluiten van 26 februari 2015 en 23 april 2015; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de stedenbouwkundige problematiek; 

 

Gelet op het aangepast ontwerp van erfpachtovereenkomst; 

 

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, wordt 

machtiging verleend om de “site Mie Maan” in erfpacht te nemen. Het gaat om een 

gebouw met grond, gestaan en gelegen te Herselt, kadastraal gekend als Herselt, 

1e afdeling, sectie B, nummers  655H, 655N, 656M, 656N, 660 en 661 en Herselt, 

1e afdeling, sectie D, nummers 1A en 1D. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist de tekst van de erfpachtovereenkomst zoals goedgekeurd 

in de provincieraad van 26 februari 2015 en 23 april 2015 te wijzigen en hecht 

goedkeuring aan voorgebracht ontwerp van erfpachtovereenkomst. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
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6. Energie, communicatie en ICT 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Provinciale Overheidsopdrachten – Opdracht voor diensten – 

Inhuring ICT consultancy - plaatsen opdracht, 

plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Situering: 

In de zitting van 28 augustus 2014 heeft de deputatie de raamovereenkomsten 

voor ICT ondersteuning (6 percelen) gegund. Deze opdrachten lopen in september 

2018 ten einde. Het departement ICT wil de opdracht voor ICT consultancy terug in 

de markt zetten in de vorm van 3 percelen: Algemene ICT consultancy (Perceel 1), 

ICT Security (Perceel 2) en Documentbeheer (Perceel 3) voor een periode van 

48 maanden. 

 

Het departement ICT heeft gedurende de voorbije jaren een optimalisatie 

uitgevoerd tussen de verhouding interne en externe medewerkers binnen het 

departement. Voor de inhuring van externe medewerkers worden volgende 

principes gehanteerd: 

 

- De pieken in de behoefte aan werkkrachten op te vangen in strategische 

projecten (zowel bij infrastructuur als applicatieprojecten); 

- De continuïteit van de dienstverlening te garanderen bij gebrek aan interne 

medewerkers; 

- Kennis rond nieuwe technologieën of een nieuwe methodologie binnen te 

brengen of voor de opbouw van interne competenties; 

- In het kader van audits of ter ondersteuning van de verbetering van interne 

processen. 

 

Ten gevolge hiervan is de raming voor de percelen als volgt: 

- Perceel 1 – Algemene ICT consultancy: 4.000.000 EUR excl. btw 

- Perceel 2 – ICT Security: 800.000 EUR excl. btw 

- Perceel 3 – Documentbeheer: 3.000.000 EUR excl. Btw. 

 

De ramingen zijn gebaseerd op de effectieve afname van externe consultancy door 

de verschillende diensten binnen DICT en de andere provinciale entiteiten. 

 

Overheidsopdracht: 

Het departement ICT heeft ervoor geopteerd om perceel 1 (Algemene ICT 

Consultancy) in de markt te zetten via de niet-openbare procedure. Dit is een 

tweestaps-procedure waarin eerst de selectie wordt gevoerd en enkel de maximaal 

vijf geselecteerden het bestek ontvangen. Voor perceel 1 worden aldus een 

selectieleidraad en een bestek voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Perceel 1 – Algemene ICT consultancy 

Het departement ICT zoekt profielen voor o.a.: 

- het beheer van infrastructuur systemen (cliënt, server, netwerk en security) 

- het opzetten van nieuwe configuraties en systemen 

- het uitbreiden van bestaande configuraties en systemen 

- het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen 

- helpdeskmedewerkers 
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- ondersteuning bij ontwikkeling en verzekeren continuïteit van de 

applicatieportefeuille (server en cliënt). 

 

Perceel 2 en 3 worden beiden in de markt gezet via de openbare procedure. Dit is 

een eenstapsprocedure, waarin alle geïnteresseerden het bestek kunnen 

raadplegen en een offerte kunnen indienen. Het tweede bestek dat wordt 

voorgelegd omvat dus perceel 2 en 3. 

 

Perceel 2 – ICT Security 

Het departement ICT heeft nood aan ondersteuning bij het beheer en onderhoud 

van de bestaande security policy en bij de auditing van het provinciale netwerk en 

het opstellen van verbetertrajecten. 

 

Perceel 3 – Documentbeheer 

Het departement ICT heeft op verschillende niveaus nood aan ondersteuning bij 

ontwikkeling, opbouw van architectuur en ontwikkelen van gebruiksvriendelijke 

interfaces. Hier wordt gezocht naar expertise op het vlak van Java, UI frameworks 

en Documentum die voor de organisatie een meerwaarde kunnen betekenen. Voor 

documentbeheer gebruikt de provincie Documentum. 

 

Voor alle percelen geldt dat de raamovereenkomst wordt afgesloten met 

2 opdrachtnemers. De opdrachtnemer die eerst geklasseerd wordt bij de gunning 

van de opdracht krijgt het gros van de deelopdrachten. Enkel wanneer de eerst 

geklasseerde opdrachtnemer geen geschikte profielen beschikbaar heeft, wordt een 

deelopdracht toegewezen aan de tweede geklasseerde opdrachtnemer. De 

aanbestedende overheid kiest voor de gunning van de verschillende 

raamovereenkomsten van elk perceel de economisch voordeligste offerte op basis 

van onderstaande gunningscriteria. De gunningscriteria zijn voor alle 3 de percelen: 

 

Prijs 50% 

Ervaring en kwaliteit van de voorgestelde consultants 40% 

Beschikbaarheid van de voorgestelde consultants 10% 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 2 11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de kredieten voor 

voorgenoemde drie percelen; 

 

Overwegende dat voor de periode 2018 – 2022 het departement ICT nood heeft 

aan externe ondersteuning; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist een overheidsopdracht voor Algemene ICT consultancy 

(perceel 1) van het departement ICT over een periode van 48 maanden en met een 

geraamde kostprijs van 4.000.000 EUR excl. btw in de markt te plaatsen. 

 

De provincieraad stelt als wijze van gunnen van de opdracht de niet- openbare 

procedure voor diensten vast voor het sluiten van raamovereenkomsten met 

meerdere deelnemers. 

 

De provincieraad keurt de opdrachtdocumenten voor deze opdracht goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist een overheidsopdracht voor ICT Security (perceel 2) en 

Documentbeheer (perceel 3) van het departement ICT over een periode van 

48 maanden en met een geraamde kostprijs van resp. 800.000 EUR excl. btw en 

3.000.000 EUR excl. btw in de markt te plaatsen. 

 

De provincieraad stelt als wijze van gunnen van de opdracht de openbare 

procedure voor diensten vast voor het sluiten van raamovereenkomsten met 

meerdere deelnemers. 

 

De provincieraad keurt de opdrachtdocumenten voor deze opdracht goed. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ook voor dit punt een onthouding van onze fractie. 

Ook hier willen wij niet tegenstemmen omdat de continuïteit van de werking primordiaal is. 

Daarnaast is er een serieuze discussie en een uitleg gegeven in de commissie. Maar als 

fractie opteren we toch voor eigen personeel voor onze ICT-dienst. Deze zijn zo essentieel 

voor de werking van de diensten dat het op zijn minst gezegd niet goed is deze afhankelijk 

te maken van private firma’s. Dat is de discussie in de commissie geweest. We beseffen 

ten volle dat het zeer moeilijk is in de gegeven omstandigheden om het geschikte personeel 

te vinden die willen werken onder de voorwaarden die de overheid, zoals een provincie, kan 

en mag bieden. Maar misschien kan er gezocht worden – en ik weet dat die pist zal gevolgd 

worden in bepaalde gevallen, en dat waarderen wij – om de functies op te waarden, en 

zeker verdere inspanningen te leveren om te zoeken naar samenwerkingsverbanden met 

andere lokale besturen, zoals provincies. Bijvoorbeeld met West-Vlaanderen door de 

systemen beter op mekaar af te stemmen, zodanig dat je ook eigen personeel kan hebben. 

Al is het dan misschien voor verschillende besturen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Ik zou alleen willen tegenspreken dat we onszelf 

afhankelijk maken. Het omgekeerde is eigenlijk waar. Ik heb op de commissie uitgelegd dat 

wij bij het begin van deze legislatuur een beweging hebben gemaakt waarbij we tot 

15 vacatures hebben geplaatst, juist om zelf mensen aan te werven en te investeren in de 
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eigen organisatie, investeren in ons zelf slimmer maken. Alleen merk je, en dat hebben we 

van meet af aan ook zo gezegd, dat een aantal functies ook niet continu nodig zijn, maar 

alleen op bepaalde piekmomenten. En dan is het eigenlijk handig en beter, en voordeliger 

voor ons allemaal, om daar externe partijen bij te betrekken. In die zin, denk ik, dat we 

niet kunnen zeggen dat we ons afhankelijk maken van externen, want we hebben al 

geïnvesteerd in het slimmer maken van de eigen organisatie. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Het is ter discussie. Dus we stemmen ook niet tegen, maar onthouden 

ons. 

Maar om pieken op te vangen, dat is effectief bediscussieerd in de commissie, kan dit 

misschien ook als je werkt met andere provincie en lokale besturen. Het is een keuze. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd; 

  2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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7. Recreatie, sport en toerisme 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Vrije Tijd. Toekenning van een provinciale borgstelling aan 

vzw Kempens Landschap voor de verwerving van gronden. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Achtergrond 

 

De vzw Kempens Landschap werd opgericht in november 1997 op initiatief van het 

provinciebestuur en een 40-tal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering 

van een beleidslijn in het provinciaal bestuursakkoord. 

Momenteel is de vzw actief in 65 gemeenten in de provincie Antwerpen. De 

vereniging heeft als doel om het waardevolle natuur- en cultuurpatrimonium in de 

provincie Antwerpen veilig te stellen, hoofdzakelijk via gerichte aankopen. Op die 

manier bekommert ze zich om de open ruimte, om natuurlijk en historisch erfgoed, 

en om de monumenten die landschapsbepalend zijn. 

 

Na de start in de kolonies van Wortel en Merksplas heeft de werking van de 

voorbije 20 jaar een stevig fundament gelegd. Denken we maar aan het bosgebied 

‘de Caters’ te Schilde, het open ruimte gebied te Borsbeek, de windmolen van 

Gierle, of domein Ter Speelbergen in Putte, de Keiheuvel in Balen, domeinen 

Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, het Merode-gebied, … Bovendien is er het 

vertrouwen gewonnen van allerhande actoren – publiek en privaat – die samen met 

de vzw Kempens Landschap de verantwoordelijkheid wensen op te nemen om het 

landschap te beschermen. En met dat draagvlak gaat de vzw Kempens Landschap 

met een goed gevoel de toekomst tegemoet, er is immers nog veel werk te 

verzetten. Vandaag heeft de vzw Kempens Landschap ongeveer 1000 hectaren in 

eigendom en/of beheer, dit gaat over grote en kleine eigendommen. Belangrijk is 

dat al deze gebieden, vanuit landschappelijk oogpunt, onder een bepaalde druk 

stonden. Vanuit de provincie Antwerpen mag Kempens Landschap hiervoor jaarlijks 

rekenen op een substantiële werkingsbijdrage.  

 

2. Verwerving gronden Boshoek te Hove 

 

In 2014 ontving Kempens Landschap een schrijven van het OCMW Antwerpen met 

daarin de vraag in welke mate Kempens Landschap bereid is om (het beheer van) 

bos- en landbouwgronden in eigendom van het OCMW Antwerpen verspreid in de 

provincie Antwerpen over te nemen. In navolging van de overdracht van 

landbouwgronden in Borsbeek en Wuustwezel werd ook de mogelijke verwerving 

van gronden in de Antwerpse Zuidrand onderzocht.  

 

Concreet betreft het de volgende gronden: 

 Gemeente Hove 

o Sectie C, nrs. 52b, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73a, 

74, 86d, 86e, 87a, 88, 89  

o Totale oppervlakte: 26ha 2a 41ca 

 

In navolging van de goedkeuring door de Raad van Bestuur d.d. 21 november 2014 

om pachtloze landbouwgronden en bospercelen in eigendom van het OCMW in de 

ganse provincie Antwerpen in nader afstemming met ANB, Natuurpunt en de 
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Provincie Antwerpen, veilig te stellen via verwerving, gaf Kempens Landschap te 

kennen geïnteresseerd te zijn in een mogelijke overdracht.  

 

In dit kader en gelet op de financiële impact van de mogelijke verwerving werd 

namens Kempens Landschap een verwervingssubsidie aangevraagd in  kader van 

het Strategisch Project “Beleefbare open ruimte” binnen het Landschapspark 

Zuidrand. Hierbij werden cofinanciering aangevraagd voor het verwerven van de 

gronden. Eind 2016 werd het project goedgekeurd. Hierdoor kan gerekend worden 

op een vermindering van de aankoopkost met 358.800 euro voor de gronden in 

Hove.  

 

De goedkeuring van de aankoopsubsidies leidt tot volgende financiële constructie 

om de aankoop te kunnen volbrengen: 

 Kostprijs: 1.399.023,50 EUR 

o Aankoopprijs: 1.267.096,44 EUR 

o Akte- en registratiekosten: 131.927,06 EUR 

 Aankoopsubsidie Strategisch Project: 358.800 EUR 

 Slotsom: 1.040.223,50 EUR 

 

3. Verwerving De Merel te Brecht 

 

Domein De Merel te Brecht is een ca 156 hectare groot domein, gelegen tussen de 

baan van Brecht naar Schoten en de vaart naar Turnhout. Het domein bestaat uit 

een gevarieerde structuur aan natuur-, landschaps- en recreatieve elementen. 

Reeds geruime tijd wenst de stad Antwerpen, eigenaar van de gronden, de totaliteit 

van de gronden te verkopen. Sinds 2003 is Kempens Landschap nauw betrokken bij 

het dossier en, tezamen met de provincie en de gemeente Brecht, actief op zoek 

naar een verantwoorde manier om dit project te realiseren, waarbij behoud van 

eenheid van het ganse domein voorop staat.   

 

Op de vergadering dd. 22 november 2013 stemde de Raad van Bestuur in met de 

veiligstelling van de totaliteit van domein De Merel door een gezamenlijke 

verwerving van de bosgronden door het Agentschap voor Natuur en Bos 

(51ha 84a 09ca) aan 959.500 EUR en de landbouwgronden (76ha 75a 33ca) door 

Kempens Landschap aan 2.094.007,50 EUR.   

 

Om de aankoop van de landbouwgronden  te kunnen realiseren diende Kempens 

Landschap in 2014 een aanvraag in voor verwervingssubsidies in kader van 

Strategisch Project “Bebouwd Perifeer Landschap”. Eind 2015 kregen we te horen 

dat de subsidie van 446.000 EUR door minister Joke Schauvliege werd 

goedgekeurd.  

 

De goedkeuring van de aankoopsubsidies leidt tot volgende financiële constructie 

om de aankoop te kunnen volbrengen: 

 Kostprijs: 2.094.00 EUR 

o Aankoopprijs: 2.094.000 EUR 

o Akte- en registratiekosten: 314.100 EUR 

 Te betalen bij akte: 1.494.607 EUR 

o Aankoopprijs: 1.180.507 EUR 

o Akte- en registratiekosten: 314.100 EUR 

 Aankoopsubsidie Strategisch Project: 446.000 EUR 

 Slotsom: 1.048.607 EUR 
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Een deel van de aankoopsom wordt uit eigen middelen bijgepast, een deel komt uit 

een pacht die nog op de gronden ligt. 

 

4. Kredietaanvraag en provinciale waarborg 

 

De totale aankoopprijs van bovengenoemde initiatieven bedraagt 

2.088.830,50 EUR. Vermits de vzw aankopen boven de 625.000 EUR normalerwijze 

betaalt met een lening (besluit van de Raad van Bestuur d.d. 17 december 2004), 

heeft de vzw de voorwaarden voor het bekomen van een lening onderzocht. 

 

Bijgevolg wenst de vzw een krediet aan te gaan voor een bedrag van 

2.000.000 EUR voor de realisatie van beide projecten. Er werd daarbij evenwel 

vastgesteld dat, indien de provincie de lening waarborgt, de vzw veel gunstiger 

voorwaarden krijgt bij de bank.  

 

Uit de verschillende offertes bleek Belfius Bank & Verzekeringen de beste 

voorwaarden te kunnen voorleggen met de volgende modaliteiten: 

 

 Looptijd: 20 jaar 

 Rentevoet: vaste rentevoet van 1,693% op datum van opening krediet voor 

de ganse looptijd 

 Waarborg: hoofdelijke borgstelling van de provincie Antwerpen voor het 

totale bedrag van het krediet – het voordeel van deze borgstelling vertaalt 

zich in een lager tarief gecombineerd met de besparing op notariskosten. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt aan het provinciebestuur gevraagd om 

een waarborg te willen verlenen voor een lening van 2.000.000 euro die Kempens 

Landschap wenst aan te gaan bij Belfius Bank & Verzekeringen aan een vaste 

rentevoet en af te lossen op een termijn van 20 jaar.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de hoofdtaak van Kempens Landschap om waardevolle natuur- en 

cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen veilig te stellen; 

 

Gelet op de jaarlijkse werkingsbijdrage die Kempens Landschap vanuit de provincie 

Antwerpen mag ontvangen; 

 

Gelet op de provinciale spreiding van de activiteiten van Kempens Landschap; 

 

Gelet op de noodzaak om natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen 

veilig te stellen;   

 

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van Kempens Landschap 

d.d. 17 december 2004 om aankopen boven 625.000 EUR normalerwijze te betalen 

met een lening;  

 

Overwegende dat Kempens Landschap gunstiger voorwaarden krijgt bij de bank 

indien de provincie de lening waarborgt; 

 

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

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Goedkeuring wordt gehecht aan een provinciale borgstelling aan Kempens 

Landschap vzw voor de totale lening van 2.000.000 euro voor de realisatie van de 

aankoop van gronden van De Merel te Brecht en gronden aan de Boshoek te Hove. 

 

Artikel 2: 

De deputatie is gemachtigd over de voorwaarden van de waarborg te beslissen.  

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

66 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
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9. Welzijn 

 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 

aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 werd onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0629 

Ramingsnummers 2018170023 en 2018170045: “Subsidies met betrekking tot 

aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid” een krediet van 256.050 EUR 

ingeschreven. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2018170045: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 

uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 

context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid. 

 

 Nog te bestemmen krediet                                                    50.000 EUR 

 

 

Ramingsnummer 2018170023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 

uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 

context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid. 

 

 Impulsbeleid aangepast vervoer 206.050 EUR 

 

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van aangepast vervoer. Dit 

krediet wordt aangewend op basis van het reglement innovatieve projecten 

aangepast vervoer goedgekeurd op de provincieraad van 23 februari 2017. De 

provinciale subsidie is beperkt tot maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 75% 

van de projectkosten. 

 

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet 2018/64900000/21/06291 

Ramingsnummers 2018170023 en 2018170045: Subsidies met betrekking tot 

aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018170023 en 2018170045; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 

Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018170023 

en 2018170045: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig 

woonbeleid goed ten bedrage van 256.050 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2018170045: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 

uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 

context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid. 

 

 Nog te bestemmen krediet  50.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2018170023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 

uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 

context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid. 

 

 Impulsbeleid aangepast vervoer 206.050 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. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

67 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 

 

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking 

tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 werd onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0629 

ramingsnummers 2018160209, 2018160208 en 2018170022 “subsidies met 

betrekking tot wonen (V/R)/ Overige woonbeleid” een krediet van 900.000 EUR 

ingeschreven. 
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Op het ramingsnummer 2018170022 (A Wonen. We stimuleren het tot stand 

komen van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar 

zuinig wordt omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige 

voorzieningen voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het 

samenleven van bewoners te bevorderen.) is een krediet voorzien van 50.000 EUR. 

Voorgesteld wordt dit krediet te verhogen door 25.000 EUR via een IKA te 

verschuiven vanuit het ramingsnummer 2018160208. Zo kan er, conform de 

toekenning in 2017, een subsidie van 75.000 euro toegekend kan worden aan 

Landelijke Thuiszorg voor de advisering en begeleiding van woningaanpassingen. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  
 

Ramingsnummer 2018160209: A Wonen. We geven vorm aan een geïntegreerd 

woonwagenbeleid. 
 

- Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 
 

100.000 EUR 
 

De provincie verleent subsidies aan beheerders van residentiële 

woonwagenterreinen, overeenkomstig het reglement goedgekeurd op 

28 november 2013 en laatst gewijzigd op 26 november 2016. Wie inzet op een 

gestructureerd beheer en toezicht op het terrein, maakt kans om een subsidie te 

krijgen. 

 

Ramingsnummer 2018160208: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 
 

- Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen 300.000 EUR 

 

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van Wonen.  Dit krediet wordt 

aangewend op basis van het reglement ‘Impulssubsidie voor innovatieve projecten 

wonen’ dat door de provincieraad in zitting van 23 februari 2017 goedgekeurd 

werd. 

 

- Nog te bestemmen krediet 425.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2018170022: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 
 

- Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 

woningaanpassingen): 

 75.000 EUR 

 

Aan Landelijke Thuiszorg vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, wordt een subsidie 

ten bedrage van 75.000 EUR toegekend als tussenkomst in het advies en de 

begeleiding die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie Antwerpen om 

hun woning aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of handicap. 

Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs van het 

individuele advies of de begeleiding ten laste neemt. 
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Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018160209, 

2018160208 en 2018170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overige 

woonbeleid goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018160209, 2018160208 en 

2018170022; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 

Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018160209, 

2018160208 en 2018170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig 

woonbeleid goed ten bedrage van 900.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2018160209: A Wonen. We geven vorm aan een geïntegreerd 

woonwagenbeleid. 

 

- Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 

 

100.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2018160208: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

- Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen 300.000 EUR 

 

- Nog te bestemmen krediet 425.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2018170022: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

- Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 

woningaanpassingen): 

 75.000 EUR 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

67 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

Nr. 10/1 van de agenda 
 

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten 

in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid en 

Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In het budget 2018 werd onder de budgetsleutel 

2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 “Subsidiëring 

van projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid” een 

krediet van 520.000 EUR ingeschreven. 
 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder de 

budgetsleutel 2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 aan uw 

raad ter goedkeuring voor te leggen: 
 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 
 

520.000 EUR voor het reglement Portefeuille sociale economie voor 

advies en opleiding goedgekeurd in uw raad op 24 november 2016 en het 

reglement innovatieve projecten inclusieve economie goedgekeurd in uw 

raad op 23 november 2017. Er wordt geen budgettaire verdeling onder de 

reglementen gemaakt. 
 

Met de provinciale portefeuille moedigt de provincie organisaties in de sociale 

economie aan om extern bedrijfsadvies in te winnen bij het uitstippelen van 

hun bedrijfsstrategie, bij het ontwikkelen van nieuwe niches of 

samenwerkingsverbanden, of bij het opleiden van haar (midden-)kader. 

Met het reglement innovatieve projecten inclusieve economie zet de provincie 

mee zijn schouders onder de tewerkstelling van personen in de onbetaalde 

arbeid (arbeidszorg), betaalde arbeid met begeleiding (sociale economie) en de 

doorstroom naar reguliere arbeid. We versterken ook de interne en externe 

werking van organisatie(s) met het oog op een inclusieve economie. 

 

2. In het budget 2018 werd onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0550 

Ramingsnummer 2018140307 “Verdeelkrediet inclusieve economie 

(V)/Werkgelegenheid” een krediet van 400.000 EUR ingeschreven. 
 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder de 

budgetsleutel 2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140307 aan uw 

raad ter goedkeuring voor te leggen: 
 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 
 

 Subsidie Kempens Landschap voor het project Landschapsdokters   

200.000 EUR 
 

 Subsidie voor de POM Antwerpen voor het project Zorgtalent 

50.000 EUR 
 

 Nog te bestemmen krediet 

150.000 EUR  
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Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 11 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 en Ramingsnummer 

2018140307; 

 

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: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 

“Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid” goed ten 

bedrage van 520.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

- Reglement innovatieve projecten inclusieve economie en Reglement portefeuille 

sociale economie voor advies en opleiding  

520.000 EUR. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140307 

“Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid” goed ten bedrage van 

400.000 EUR.  

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 Subsidie Kempens landschap voor Landschapsdokters 

 200.000 EUR 

 Subsidie POM Antwerpen voor Zorgtalent   

  50.000 EUR 

 Nog te bestemmen krediet  

  150.000 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

67 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

67 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

Nr. 11/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale Landschappen & 

Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 werd onder budgetsleutel 0390/64900000 ‘Subsidie aan 

Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.609.501 EUR 

uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw raad. 

Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke werkingssubsidies aan 

deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Dit machtigingskrediet omvat de subsidies aan de Regionale Landschappen en 

Bosgroepen. 

 

Regionale Landschappen 

 

De Regionale Landschappen zijn voor de provincie Antwerpen bevoorrechte 

partners wanneer we projecten, samen en in overleg met alle betrokken 

belanghebbenden, op het terrein vormgeven. Als intermediair bestuur neemt de 

provincie Antwerpen een vooraanstaande rol op in deze RL. 

 

Bosgroepen 

 

Bosgroepen zijn samenwerkingsverbanden van (privé-)boseigenaars. Een bosgroep 

ondersteunt boseigenaars in het duurzaam beheer van hun bos. Een bosgroep 

levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer, bosbouwtechnische 

informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer. 

Daarnaast organiseert en coördineert de bosgroep ook beheerwerken. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te 

leggen: 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen’: 1.604.427 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:  346.980,37 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:  268.291,27 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:    83.307,9 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  363.824,97 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:  108.404,5 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:  108.404,5 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw:  108.404,5 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 216.809 EUR 

 

http://www.bosgroepen.be/dienstverlening
http://www.bosgroepen.be/dienstverlening
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Het resterende budget van 5.074,00 EUR wordt later toegewezen aan een 

gemeenschappelijk project tussen provincie, regionale landschappen en 

bosgroepen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

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 2018, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’: 

 

1.604.427,00 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:  346.980 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:  268.291 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:    83.308 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  363.825 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:  108.404,5 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:  108.404,5 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw:  108.404,5 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 216.809 EUR 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen'. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Wij willen bij dit punt de aandacht trekken op een betekenisvolle 

commentaar die in de commissie gegeven is bij de toelichting. Ik heb daar genoteerd dat 

er gezegd werd: “Na vier jaar besparingen opgelegd door de provincie, bereiken deze 

subsidies nu opnieuw het peil van 2014”. Dat is toch wel betekenisvol. Vandaag de dag horen 

wij voortdurend: het gaat fantastisch, dit beleid is de motor van vooruitgang, enz. Maar na 

vier jaar terug belanden op het peil van vier jaar geleden, zonder dat zelfs de inflatie 

wordt meegerekend, noem ik onmogelijk vooruitgang. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Voorzitter, ik wil gewoon het grote plaatje geven. 

Die mensen hebben zoals alle instellingen en organen in deze provincie die percentages 

moeten ondergaan. Maar de situatie van waar we komen is dat die geen enkel budget 

kregen van de Vlaamse regering, en dat de provincie voor 97% dat gat heeft dichtgereden. 

Dus je kan dat ook zo bekijken. 
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De heer MERCKX.- Ik bekijk het zo: ik verwacht dat speciaal uw partij dit soort 

besparingen, aan een sector die echt in het middelpunt van de aandacht staat, het milieu, 

de natuur, alvast niet doen, en dat er in ons land geld genoeg is om daarvoor te zorgen. 

 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, ik ben daar voor 97% in geslaagd om 

die besparingen te laten doorgaan. 

 

 

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; 

66 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Goedkeuring van nieuw subsidiereglement 

ter bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

en aanpassing van bestaande reglementen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Actieplannen: 

- Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

- Educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit en 

duurzame ontwikkeling. 

 

Acties: 

- We ondersteunen Zuidprojecten van derden met een draagvlak op 

bovenlokaal niveau binnen onze provincie. 

- We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun Noord-Zuidbeleid. 

- We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met 

een bovenlokaal bereik. 

- We investeren in mondiale duurzame festivals door in te zetten op de 

versterking van hun educatief aanbod en bijhorende communicatie. 

 

De dienst Mondiaal Beleid heeft 4 reglementen voor projectsubsidies: 

1. Ontwikkelingseducatie van bovenlokaal belang (goedgekeurd op 25/4/2013). 

2. Lokale projecten van ontwikkelingseducatie (goedgekeurd op 27/11/2014). 

3. Ondersteuning van mondiale en duurzame festivals in de provincie 

Antwerpen (goedgekeurd op 5/12/2014). 

4. Ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden met draagvlak voor in 

de provincie Antwerpen (goedgekeurd op 27/10/2016). 

 

In elk van deze reglementen wordt voorgesteld om de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen op te nemen in de inhoudelijke beoordelingscriteria, om 
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zo de projectindieners te stimuleren om aandacht te hebben voor dit nieuwe 

mondiale kader voor duurzame ontwikkeling. Specifiek wordt gevraagd om het 

ingediende project inhoudelijk te koppelen aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen en hier ook over te communiceren met het doelpubliek. 

 

Volgende toevoegingen worden ter goedkeuring voorgelegd: 

 

- Definitie: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 

Development Goals (SDG’s) zijn formeel aangenomen door de algemene 

vergadering van de VN als mondiaal kader om te werken aan duurzame 

ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar (agenda 2030) moeten 

17 SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om 

de mensheid te bevrijden van armoede en om de planeet terug op de koers 

richting duurzaamheid te zetten. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn, 

reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, 

het sociale en het ecologische aspect. Deze doelen vormen een unieke fusie 

van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en 

ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op 

‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel Zuiden moet 

gebeuren, maar over de hele planeet. 

- Inhoudelijke beoordelingscriterium: Inhoudelijke link tussen het project en 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de mate waarin dit 

gecommuniceerd wordt. 

 

Aanvullend op deze aanpassingen wil de dienst Mondiaal Beleid organisaties, ngo’s, 

scholen en gemeentebesturen stimuleren om specifieke acties op te zetten ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen 

zijn nog onvoldoende gekend bij een breed publiek en zijn nochtans een sterk 

uitgewerkt kader om over beleidsthema’s heen en in nieuwe 

samenwerkingsverbanden te werken aan een breder draagvlak voor een duurzame 

toekomst. Via een nieuw subsidiereglement kunnen organisaties een subsidie 

ontvang, tot 5.000 euro per project, om specifieke evenementen en acties op te 

zetten ter bekendmaking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan een 

breed publiek. 

Dit nieuwe reglement omvat de volgende voorwaarden: 

- Dit reglement is bedoeld voor organisaties, besturen en scholen met adres 

binnen de provincie Antwerpen of met aantoonbare link met onze provincie 

via bv de aanwezigheid van steuncomités. 

- Het project dient binnen de provincie Antwerpen plaats te vinden. 

- Het project dient een mediastrategie te ontwikkelen om ook in hun bredere 

communicatie bekendmaking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

te realiseren 

- Het project moet laagdrempelig en toegankelijk zijn qua opzet zowel in het 

inhoudelijke discours als in de geleverde inspanningen om kansengroepen te 

bereiken en hen deelname te faciliteren. 

- Het aantal en de aard van de samenwerkingsverbanden, in het bijzonder 

met actoren die niet tot de traditionele Noord-Zuidsector behoren wordt 

zwaarder gewogen. 

- De framing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is zodanig dat de 

projecten het doelpubliek toestaan om inzicht te krijgen in de agenda 2030, 

de rol van zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden en de actieve 

rol die nodig is ter realisatie van de doelstellingen voor zowel burgers, 

verenigingen, bedrijven, scholen en overheden. 
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- Er is een maximum subsidiebedrag van 5.000 euro per project en een 

aanvragende organisatie kan maar maximaal betoelaagd worden tot 

20.000 euro per jaar binnen dit subsidiereglement. 

 

Voor deze veranderingen vragen we toestemming van de raad. 

De aangepaste reglementen zijn als bijlagen bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad stemt in met het nieuwe subsidiereglement ter bekendmaking van 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de voorgestelde wijzigingen in de 

reglementen van de dienst Mondiaal Beleid. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

65 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd; 

  4 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 4 stemmen nee. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 11/3 en 11/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 11/3 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 

'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 

Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het door de raad goedgekeurde budget 2018 van de provincie, is onder artikel 

160/64010126 een krediet van 1.383.200 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. 

 

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 

aanwending van dit krediet. 
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1. Ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden. 

 

Een totaal bedrag van 1.007.200 EUR wordt voorzien voor het actieplan 

“Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden”. 

 

Actie: Versterken en verbreden van de eigen provinciale regioprojecten in 

Guatemala en Filipijnen: 690.000 EUR. 

 

 250.000 EUR voor het provinciaal Zuidproject in Guatemala 

 300.000 EUR voor het eenmalige sociale huisvestingsproject in Guatemala 

 140.000 EUR voor het provinciaal Zuidproject in de Filipijnen 

 

Actie: We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden van derden met een 

draagvlak op bovenlokaal niveau binnen onze provincie: 317.200 EUR. 

 

 een nominatieve subsidie van 45.000 EUR aan 11.11.11 voor Zuidprojecten 

in het kader van de 11.11.11-actie 

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 

provincie Antwerpen (reglement): 250.000 EUR 

 Een bedrag van 22.200 euro wordt als noodhulpbudget voorzien. Het kan 

aangewend worden om snel te reageren op noodhulpaanvragen van bij de 

provincie gekende hulporganisaties of van het consortium1212. 

 

2. Ondersteuning van initiatieven van ontwikkelingseducatie en –

sensibilisatie. 

 

Een bedrag van 366.000 EUR wordt voorzien voor het actieplan “Verhogen 

betrokkenheid burger en lokale besturen bij mondiale uitdagingen”. 

 

Actie: We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met 

een bovenlokaal bereik: 341.000 EUR. 

 

 Subsidie aan de vzw MOOOV voor hun educatieve werking: 85.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 27.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Djapo: 15.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw IPIS: 10.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Studio Globo: 25.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Oxfam Wereldwinkels Antwerpen ter ondersteuning 

van hun scholenwerking: 5.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw 11.11.11 voor de uitwerking van lokale belevingsvolle 

events: 30.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale mondiale festivals (reglement): 80.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Mundio: 15.000 EUR 

 Subsidie aan mondiale evenementen ter bekendmaking van de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (reglement): 40.000 EUR 

 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de provinciale Prijs voor 

Ontwikkelingssamenwerking: 6.800 EUR 

 Een bedrag van 2.200 EUR wordt nog niet bestemd. 
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Actie: We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun mondiaal beleid: 

25.000 EUR. 

 

 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 25.000 EUR  

 

Een bedrag van 10.000 EUR wordt voorzien voor het actieplan “ISO14001 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. 

 

Actie: We behouden de titel van Fair Trade Provincie: 10.000 EUR. 

 

 Subsidie voor de werking van FairTradeGemeenten: 10.000 EUR 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 4 januari 2018. 

 

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 2018: 

 

 Subsidie voor het provinciaal Zuidproject in Guatemala: 250.000 EUR 

 Subsidie voor het sociale huisvestingsproject in Guatemala: 300.000 EUR 

 Subsidie voor het provinciaal Zuidproject in de Filipijnen: 140.000 EUR 

 Subsidies aan Zuidprojecten voor ontwikkelingssamenwerking: 250.000 EUR 

 Subsidie aan 11.11.11: 45.000 EUR  

 Subsidie aan de vzw MOOOV: 85.000 EUR  

 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie: 

25.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie: 27.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Djapo: 15.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw IPIS: 10.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Studio Globo: 25.000 EUR 

 Subsidie aan 11.11.11: 30.000 EUR 

 Subsidie aan Mundio vzw: 15.000 EUR 

 Subsidie aan Oxfam Wereldwinkel Antwerpen: 5.000 EUR 

 Subsidie voor de werking van FairTradeGemeenten: 10.000 EUR 

 Subsidies voor mondiale culturele evenementen: 40.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale mondiale festivals: 80.000 EUR 

 Giften aan de laureaten van de provinciale Prijs voor 

Ontwikkelingssamenwerking: 6.800 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 11/4 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 

'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 

Samenwerkingsovereenkomst met coöperatieve 

El Recuerdo 2018-2027. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provinciale regioprojecten zijn de belangrijkste ontwikkelingsprojecten binnen 

het mondiaal beleid van de provincie Antwerpen. Via deze projecten maken we een 

engagement van internationale solidariteit concreet waar en zetten we in op een 

structurele samenwerking met onze lokale partners met oog op : 

 

- het versterken van de bestuurskracht van lokale besturen in de 

betrokken regio’s, 

- het inzetten op regionale ontwikkeling via het versterken van de sociale 

en economische positie van kansengroepen, 

- het werken aan afval en milieuproblematieken via sensibilisatie, educatie 

en beleidsondersteuning. 

 

In Guatemala is er sinds 1997 een samenwerking met de coöperatieve El Recuerdo. 

Deze organisatie is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een referentieorganisatie 

in de Suroriente regio op vlak van educatieprogramma’s, Xinka en Maya-Pocoman 

cultuur, gezondheidsprojecten, milieueducatie en beleidsondersteuning naar lokale 

en departementale overheden. 

 

Desondanks de opgebouwde expertise en bekendheid blijft het voor coöperatieve 

El Recuerdo een uitdaging om de eigen organisatie financieel gezond te houden en 

klaar te stomen voor de tal van nieuwe uitdagingen in het land. Guatemala is een 

heel kwetsbare democratie in de greep van corruptie en criminaliteit, waarbij de 

rechtstaat niet in staat is om de vele mensenrechtenschendingen aan te pakken. Er 

is sprake van een situatie van terugtrekkende nationale staat, die steeds minder en 

minder investeert in elementaire voorzieningen zoals onderwijs en 

gezondheidsdiensten en steeds wantrouwiger staat tegenover actoren uit het 

middenveld. Guatemala is helaas één van de weinige Centraal-Amerikaanse landen 

waar armoedecijfers in stijgende lijn zijn. 

 

In dergelijke woelige sociale en economische context wordt het belang van sterke 

en competente lokale besturen groter en groter. El Recuerdo is met zijn breed 

aanbod van sociale projecten en zijn beleidsondersteunende projecten dan ook een 

zeer gewaardeerde partner voor de ontwikkelingsagenda van deze besturen in de 

Suroriente regio. 

 

Sinds 1997 heeft het provinciebestuur Antwerpen al 4 programmacycli met de 

coöperatieve EL Recuerdo opgezet en gefinancierd. Van 2015 tot en met 2018 liep 

het vorige programma en werd de focus gelegd op goed bestuur en 

burgerparticipatie van kansengroepen. Twee van de belangrijkste realisaties van dit 

afgelopen programma waren de opstart van verschillende gemeentelijke 

milieubeleidsplannen in de regio en het opzetten van een intergemeentelijk netwerk 

van vrouwenassociaties die verschillende sociale projecten hebben opgezet zoals 

een microkredietenproject, gemeentelijke verkooppunten voor generische medicatie 

en politieke en sociale vormingen voor meer vrouwenparticipatie in gemeentelijke 

raden. 
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Ter goedkeuring wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 10 jaar 

voorgelegd, waarbij enerzijds twee reguliere programmacyclussen van elk 5 jaar 

inhoudelijk worden afgestemd en waarbij een éénmalige investeringssubsidie wordt 

toegekend, met een terugbetalingsplan. Het doel van deze éénmalige subsidie is 

een rollend fonds op te starten voor sociale huisvesting in de regio, waarbij ook de 

mogelijkheid aan de coöperatieve El Recuerdo wordt geboden om zijn eigen 

financiële positie te versterken. 

 

De algemene doelstelling van deze nieuwe samenwerking is ‘het bevorderen van 

duurzame regionale ontwikkeling, door in te zetten op mensenrechten en 

burgerparticipatie, bestuurskrachtversterking en intergemeentelijke samenwerking 

in de bestuursregio Suroriente, die bestaat uit de departementen Jalapa, Jutiapa en 

Santa Rosa in Guatemala’. 

 

De belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst zijn: 

 De periode: 1 januari 2018 tot 31 december 2027. 

 Het budget wordt voorzien op 250.000 euro per jaar onder voorbehoud van 

jaarlijkse goedkeuring door de provincieraad. 

 Aangevuld met een éénmalige subsidie van 300.000 euro in 2018, die 

volgens een afbetalingsplan van 9 jaar zal worden herrekend op de reguliere 

financiering.  

 Tevens werd bepaald dat de verantwoording van deze 300.000 EUR zal 

gebeuren in drie fasen conform de planning van het project: 

o Eerste fase: Verantwoording van 140.000 euro tegen juni 2018 

o Tweede fase: Verantwoording van 80.000 euro tegen juni 2019 

o Derde Fase: Verantwoording van 80.000 euro tegen juni 2020 

 Het projectkader voorziet activiteiten in 4 specifieke domeinen: 

o Het versterken van de maatschappelijke positie en rechten van 

kansengroepen 

o Het bevorderen van milieubewustwording en het activeren van de 

lokale gemeenschappen inzake klimaatsverandering en 

afvalpreventie. 

o Het stimuleren van regionale ontwikkeling in de Suroriente regio. 

o Werken aan bestuurskrachtversterking als transversale doelstelling 

met het oog op een verbetering van maatschappelijke 

dienstverlening en lokale democratie. 

 De verantwoordelijkheden van elke partner worden omschreven. 

 En de specifieke bepalingen voor verslaggeving, overleg, conflictregeling en 

informatiebeheer worden omschreven. 

 

Goedkeuring wordt gevraagd om deze overeenkomst te laten ondertekenen door de 

heren provinciegriffier Danny Toelen en gedeputeerde Rik Röttger. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 4 januari 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met de 

coöperatieve El Recuerdo voor de periode 2018-2027. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, we hebben het er op de commissie ook over 

gehad. We zitten hier met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 10 jaar. We 

hadden het over die 300.000 EUR, eenmalige subsidie, maar we zitten natuurlijk ook met 

een overeenkomst voor 10 jaar met 250.000 EUR per jaar. Dus 10 x 250.000 is 

2,5 miljoen EUR. Dan zitten we aan een heel ander verhaal wat betreft nieuwe beslissingen 

die impact hebben op de volgende legislatuur. 

Dat is wel een ander bedrag dan de 300.000 waarover we het op de commissie nog even 

hebben gehad.  

Ik ga hier niet op de inhoud van de zaak in. Het project op zich doet ongetwijfeld zeer 

goed werk daar ter plekke. Daar zijn we van overtuigd. Alhoewel we daar ook graag wat 

meer evaluaties van zouden zien. Wat de toekomst betreft heb ik vragen bij het 

vastleggen van die 2,5 miljoen in een verkiezingsjaar, voor een project in Guatemala. Ik kan 

hier zo honderden plekken op aarde noemen waar er nood is aan 

ontwikkelingssamenwerking. Dus ik vind het heel jammer dat de volgende legislatuur 

hiermee wordt opgezadeld, en dat er geen fundamentele keuzes kunnen gemaakt worden 

rond ontwikkelingssamenwerking. Kan dit allemaal wel? We hebben het erover gehad rond 

de 300.000 die was gebudgetteerd in 2017, maar deze 2,5 miljoen is toch nog een ander 

verhaal om dit nog allemaal vast te leggen. 

Ik vind het jammer dat we de discussie niet hebben opengegooid om te kijken of we 

bijvoorbeeld niet meer op flankerende ontwikkelingssamenwerking, waarbij we vanuit de 

provincie Antwerpen Artsen zonder Grenzen steunen met hun projecten, 11.11.11 steunen 

met hun projecten lokaal, kunnen inzetten in plaats van nu twee plekken op aarde te nemen, 

Guatemala en de Filipijnen, waar we historisch en partijpolitiek waarschijnlijk in het 

verleden allemaal wel redenen voor gehad hebben hier in deze provincie met allerlei, zelfs 

gebonden, relaties.  

Wij zouden graag die discussie opengooien en een grondig debat voeren over 

ontwikkelingssamenwerking met de vraag of we dat niet eerder flankerend moeten doen in 

plaats van puur lokaal, in projecten waar we al jaren mee aan de slag zijn. Ik vind het 

jammer dat op die manier de volgende legislatuur ook een beetje gehypothekeerd wordt. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Mijnheer Vandendriessche, we hebben het erover 

gehad. We hebben ons inderdaad toen in de discussie toegespitst op het project rond de 

ontwikkelingssamenwerking en sociale huisvesting, waar ik uw argument helemaal niet in zie 

omdat het terugbetaald wordt. U gooit het nu wat open, en u vraagt dan naar meer 

evaluatie. Aan het begin van de legislatuur zijn alle projecten gescreend. U weet ook dat 

onze medewerker, Dieter Goossens, van wie wij nu ondertussen afscheid hebben genomen 
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omdat hij elders gaat werken, ter plaatse geweest is. Ik denk wel dat op die manier er een 

grondige screening gebeurt, nog altijd. Als we naar het verleden kijken, ik gebruik dat 

argument vaak omdat ik dat waardevol vind, hebben wij inderdaad ooit twee plekken op 

aarde gekozen. Maar die keuze is niet zo zuilsgebonden als u wel zou denken. Die is wel 

gebonden aan het feit dat daar Antwerpenaren aan werk waren, inwoners van onze 

provincie, waar wij toen steun op hebben ingezet. Hebben wij dat ten eeuwigen dage 

beloofd? Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat na zoveel jaren daar op die plek te werken 

die coöperatieve daar bergen werk verzet. U weet, een Griekse filosoof heeft ooit gezegd: 

als je de wereld wil verplaatsen moet u mij één vast punt geven op aarde. En ja, ik ben er 

nog altijd van overtuigd dat we op dat punt, met de inspanningen die we er al jaren leveren, 

wel degelijk het verschil maken. Het is aan de volgende deputatie om daar dan naar te 

kijken. Maar ik denk dat het niet ondenkbeeldig is dat je mensen op langere termijn 

perspectieven geeft, zeker in ontwikkelingssamenwerking. 

Wat u zegt over Artsen zonder Grenzen, en 11.11.11, denk ik als u ons beleid goed bekijkt u 

daar dezelfde intenties ziet om daar langlopende samenwerkingen mee op te zetten, zolang 

de wet dat toestaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier niets onwettelijk aan het 

doen zijn. Integendeel, dat we een moreel, correct standpunt innemen om volgehouden 

inspanningen te honoreren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 11/3 en 11/4 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; 

61 leden hebben ja gestemd; 

  4 leden hebben nee gestemd; 

  1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 11/3 en 11/4 worden goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 

4 stemmen nee en 1 onthouding. 

 

De heer UGURLU laat weten dat hij ja wilde stemmen in plaats van de onthouding die 

geregistreerd werd. 

 

 

VOORZITTER.- Dan zijn we aan het einde gekomen van de openbare zitting. Het publiek 

mag de zaal verlaten. 

 

 
De raad gaat in besloten vergadering om 15.19 uur. 
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15. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 15/1 van de agenda 

 

Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst 

Omgevingsvergunningen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 65 leden nemen eraan deel. Er zijn 

62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 15/2 van de agenda 

 

Aanwijzing omgevingsambtenaren voor 

de dienst omgevingsberoepen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 65 leden nemen eraan deel. Er zijn 

63 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 15.20 uur. 

 


