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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2018 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.38 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

Mevrouw AVONTROODT Yolande 

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 

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 JANSSENS Eric 

De heer KERREMANS Koen 

De heer LEMMENS Luk 
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De heer MARCIPONT Daniël 

De heer MEEUS Michel 

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 

Mevrouw VAN BEERS Silvy 

Mevrouw VAN CLEEMPUT Loes 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

De heer VAN HOVE Bart 

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 de gouverneur, mevrouw BAETEN Els, mevrouw BWATU 

NKAYA Annie, de heer DELEUS Stefaan, de heer MERCKX Kris, mevrouw MICHIELSEN 

Inge, de heer MINNEN Herman, de heer VAN EETVELT Roel, en mevrouw VAN HOVE 

Kathleen. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 datum 9 oktober 2018 

 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2018 

 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 oktober 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 OKTOBER 2018 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Provincieraad. Wijziging huishoudelijk reglement. Goedkeuring. 

 

0/2 Provinciale overheid. Vereniging van de Vlaamse Provincies. Voorstel van 

statutenwijziging. Goedkeuring. 

 

 

1. Cultuur 

 
 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begroting 2019. Advies. Goedkeuring. 

 

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

3/1 Zorginnovatie. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie 

Antwerpen, het APB Gouverneur Kinsbergencentrum en de Universiteit 

Antwerpen. Goedkeuring. 

 

 

4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Ophaling, behandeling, frankering, verzending en 

bedeling van uitgaande post - deelname aan de raamovereenkomst van 

de Vlaamse Overheid. Goedkeuring. 

 

4/2 Vastgoed. Heist-op-den-Berg - Provinciaal groendomein De Averegten. 

Aankoop percelen. Goedkeuring. 

 

4/3 Vastgoed. Mol. Provinciaal domein Zilvermeer. Verwerving gronden voor 

parking. Goedkeuring. 

 

4/4 Vastgoed. Antwerpen. Presidentbuilding Franklin Rooseveltplaats. Verkoop 

aan Sensoa. Goedkeuring. 

 

4/5 Vastgoed. Balen. Sociale huisvesting. Bevrijdingsstraat 3.Verkoop. 

Goedkeuring. 
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4/6 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. Vervroegde 

erfpachtverbreking TPA. Verkoop. Goedkeuring. 

 

 

5. Onderwijs 

 
 
6. Energie, communicatie en ICT 

 
 
7. Recreatie en toerisme 

 

7/1 Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/18/0680: 

Subsidies voor het merodeproject (V)/Groene ruimte. Goedkeuring. 

 

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

8/1 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring nieuwe overeenkomst met 

vzw Contractor Safety Management voor het verder afnemen van VCA-

examens vanaf 1/11/2018. Goedkeuring. 

 

8/2 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassing cursisten- en 

examenreglement inclusief samenstelling van het beroepsorgaan voor de 

behandeling van beroepen voor specifieke veiligheidsopleidingen van het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring. 

 

 

9. Samenleving 

 
 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 
 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

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

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

 

12. Waterbeleid 

 

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

het provinciedecreet. Raamovereenkomst grondige slibruiming van 

waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 

2022. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. 
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13. Moties 

 

 
14. Interpellaties 

 

 

1e bijkomende agenda 

14/1 Interpellatie in verband met vier jaar loze beloften voor boscompensatie in 

Hoboken, ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 

 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provincieraad. Wijziging huishoudelijk reglement. 

Goedkeuring. 

Voorstel van het vast bureau 

 

De nieuwe regelgeving in het lokaal en provinciaal kiesdecreet (LPKD), de 

wijzigingen aan het provinciedecreet en de uitvoeringsbesluiten hebben voor gevolg 

dat ook een aantal bepalingen van het huishoudelijk reglement aangepast moeten 

worden. 

 

Meer bepaald gaat het om: 

- De wijziging van het aantal raadsleden (vier in plaats van vijf) en het aantal 

commissies (drie in plaats van twee) voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven aangezien er minder raadsleden zijn en men spreekt van drie 

kiesdistricten in plaats van twee kiesarrondissementen (art. 2); 

- De afschaffing van de aanplakking van de agenda van de provincieraad op 

de plaats waar de provincieraad zitting houdt. De agenda wordt nog steeds 

gepubliceerd op de website van de provincie Antwerpen (art. 31); 

- De bepalingen in verband met de notulen en het zittingsverslag worden 

afgestemd op het decreet (art. 41, 71 en 72); 

- De afschaffing van dubbel presentiegeld voor de leden van het Vast Bureau 

(art. 66 en 67). 

 

Bijkomend stelt het Vast Bureau voor om nog een aantal andere wijzigingen door te 

voeren, onder meer in verband met: 

- Modernisering van de tekst en digitalisering: 

o ‘Uitnodiging’ in plaats van ‘oproeping’ (art. 7); 

o ‘Presentiegeld’ in plaats van ‘presentievergoeding’ (art. 7); 

o ‘Verslag’ in plaats van ‘notulen’ (art. 8); 

o ‘Personeelslid’ in plaats van ‘ambtenaar’ (art. 21, 30, 49 en 57); 

o Algemeen gebruik van e-mail (art. 23, 30, 40, 48, 50, 52, 53, 57 en 

60); 

o Algemeen gebruik van een digitaal platform (in casu ABM) voor 

raadpleegbaarheid van de agenda, de stukken bij de agenda en de 

bijlagen (art. 30 en 49); 

o Elektronisch stemmen is de regel, enkel indien het systeem niet ter 

beschikking is, stemt de raad mondeling (art. 43). 

- Het formaliseren van de aanwezigheid van de eerste gedeputeerde bij het 

Vast Bureau (art. 6); 

- Een lichte aanpassing in de taakomschrijving van de ondervoorzitters en de 

gedeelde verantwoordelijkheid van het Vast Bureau over het ceremonieel en 

de plaatsen van de raadsleden in de raadszaal (art. 10 en 11); 

- Enkele aanpassingen in de fractiefinanciering: 

o Schrappen van de mogelijkheid om afstand te doen van de 

fractiefinanciering (deze mogelijkheid blijft bestaan, maar omdat hier 

geen gebruik van gemaakt wordt deze zin schrappen). (art. 14) 

o Aanvraag voor de toelage indienen voor 30 april (art. 16); 

o Aanvraag indienen via digitaal subsidieloket en afschaffing van de 

ondertekening van de aanvraag door meer dan de helft van de leden 

van de fractie (art. 16). 
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Uw raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan bijgaande aangepaste 

gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de provincieraad. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het bijzonder decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet 

van 8 juli 2011; 

 

Gelet op het decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het Provinciedecreet 

van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het 

Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende 

de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges; 

 

Gelet op het decreet van 25 mei 2018 houdende wijziging van het decreet van 

22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over 

het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal 

Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 betreffende de 

bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 houdende het 

statuut van de provinciale mandataris; 

 

Op voorstel van het Vast Bureau, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan bijgaande gecoördineerde versie van het 

huishoudelijk reglement van de provincieraad. 

 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
HOOFDSTUK 1 INSTALLATIEVERGADERING, ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN 
EN EEDAFLEGGING 
 

ARTIKEL 1 
Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad zit de uittredende voorzitter 
overeenkomstig artikel 7, §2 van het provinciedecreet de installatievergadering voor en leidt 

de procedure in voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen 
provincieraadsleden. 
 
ARTIKEL 2 

Drie commissies van elk vier verkozen raadsleden, bij lottrekking aangeduid, onder de 
verkozen raadsleden uit een ander kiesdistrict, onderzoeken de geloofsbrieven van de pas 
gekozen raadsleden en hun opvolgers. 
 
Bij het ontstaan van een vacature, onderzoekt een bijzondere commissie van vier 
raadsleden, samengesteld uit raadsleden uit de andere kiesdistricten de geloofsbrieven van 

het opvolgend raadslid. 
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Een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere commissie van vier raadsleden onderzoekt 
of de vertrouwenspersonen, bedoeld in artikel 18 van het provinciedecreet, voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvereisten voor het mandaat van provincieraadslid. 
 
Iedere commissie benoemt haar voorzitter en haar verslaggeefster/verslaggever die de 

besluiten aan de raad voorstelt. 
 
ARTIKEL 3 
Al de verkozen raadsleden, met uitsluiting van die raadsleden van wie de geloofsbrieven 
verdaagd of niet aanvaard werden, beslissen over de verslagen omtrent de voorstellen 
uitgebracht door de in artikel 2 van het reglement bedoelde commissies. 
 

ARTIKEL 4 
Na geldigverklaring van hun geloofsbrieven leggen de raadsleden in handen van de voorzitter 
van de installatievergadering de voorgeschreven eed af. Onmiddellijk hierna leggen de 

vertrouwenspersonen, die aan de voorwaarden voldoen, de eed af in handen van de 
voorzitter. 
 

Wanneer een raadslid afwezig is, legt zij/hij de eed af zodra zij/hij zitting neemt in de raad. 
Het raadslid, dat weigert de eed af te leggen of na afwezig te zijn geweest op de 
installatievergadering, zonder geldige reden afwezig blijft na een uitdrukkelijke oproep op de 
eerste daaropvolgende vergadering, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn/haar 
mandaat. 
 
 

HOOFDSTUK 2 VERKIEZING VOORZITTER EN SAMENSTELLING BUREAU 
 
ARTIKEL 5 
§1. Na het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging, kiest de raad tijdens de 
installatievergadering een nieuwe voorzitter. Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 8 van het provinciedecreet. 
§2. Onmiddellijk na de verkiezing van de voorzitter benoemt de raad de eerste en tweede 

ondervoorzitter bij afzonderlijke geheime stemmingen. 
 
Wanneer de raadsleden twee kandidaten voorstellen met volgorde van voordracht en de raad 
instemt met de voorgestelde kandidaten, verkiest de raad de ondervoorzitters in volgorde 
van hun voordracht met handgeklap. 
 

ARTIKEL 6 
Na de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitters, stelt de raad tijdens de 
installatievergadering, het bureau samen. 
 
Het bureau omvat de volgende leden: een voorzitter, twee ondervoorzitters en de voorzitter 
van elke fractie. 
De voorzitter van de provincieraad is voorzitter van het bureau. 

 
De rangorde van de ondervoorzitters is deze van hun benoeming. 
 

De eerste gedeputeerde of zijn vervanger maakt als waarnemer deel uit van het bureau. 
 
Het bureau blijft aan tot de ontbinding van de raad. 
 

ARTIKEL 7 
Het bureau vergadert ingevolge uitnodiging van zijn voorzitter, die dag, plaats en uur van de 
vergadering bepaalt. 
 
Op verzoek van een derde van de leden van het bureau is de voorzitter ertoe gehouden het 
bureau samen te roepen op de aangeduide dag en het aangeduide uur en met de aangeduide 

agenda. 
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Het bureau kan slechts geldig vergaderen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig 
is. 
 
Indien een fractievoorzitter niet kan aanwezig zijn, kan zij/hij zich laten vervangen door een 
lid van haar/zijn fractie. Het plaatsvervangend lid heeft stemrecht en recht op presentiegeld. 

 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden de aanwezigheidslijst. 
 
ARTIKEL 8 
De voorzitter handhaaft de orde in de vergadering van het bureau. 
 
Het bureau kan overleggen over al de zaken die de algemene werking van de provincieraad 

aanbelangen en over aangelegenheden die niet tot de bevoegdheid van de 
provincieraadscommissies behoren. 
 

Van de vergaderingen van het bureau wordt een verslag opgesteld. 
 
De voorzitter vertegenwoordigt het bureau. 

 
ARTIKEL 9 
Bij verhindering van de voorzitter zit de eerste ondervoorzitter het bureau voor en bij 
haar/zijn verhindering de tweede ondervoorzitter. 
 
ARTIKEL 10 
Indien de ondervoorzitters actief deelnemen aan de debatten in de raad verlaten zij hun 

plaats aan het bureau. 
 
Het raadslid met de meeste dienstanciënniteit zal indien nodig in het kader van de 
vervanging van de voorzitter, de afwezige of verhinderde ondervoorzitter vervangen. 
 
ARTIKEL 11 
Het bureau regelt het ceremonieel en beraadslaagt in overleg met de deputatie. 

 
Het bureau wijst de raadsleden hun plaatsen in de raadszaal toe. 
 
 
HOOFDSTUK 3 DE DEPUTATIE 
 

ARTIKEL 12 
Na elke volledige hernieuwing van de provincieraad en na de samenstelling van het bureau, 
gaat de raad over tot de verkiezing van de gedeputeerden. Deze verkiezing gebeurt 
overeenkomstig artikel 45 van het provinciedecreet. 
 
De voorzitter, de ondervoorzitter(s) en de leden van het bureau kunnen geen lid zijn van de 
deputatie. 

 
 
HOOFDSTUK 4 DE POLITIEKE FRACTIES 

 
ARTIKEL 13 
De raadsleden kunnen politieke fracties vormen. Onverminderd de bepalingen van artikel 
38§2 van het provinciedecreet vormen provincieraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen 

zijn één fractie. Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 38§3 van het 
provinciedecreet vormen het provincieraadslid of de provincieraadsleden die verkozen zijn op 
lijsten die zich uiterlijk op de installatievergadering hebben verenigd, eveneens één fractie. 
Een raadslid kan slechts tot één politieke fractie behoren. 
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Elke politieke fractie overhandigt tijdens de installatievergadering aan de voorzitter van de 
raad de lijst van haar leden en geeft de naam van haar fractievoorzitter en haar/zijn 
plaatsvervanger op. 
 
ARTIKEL 14 

§1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, die op het provinciebudget werden 
voorzien, verleent de provincie jaarlijks een toelage aan alle fracties, zoals bedoeld in artikel 
13 van dit huishoudelijk reglement. 
 
§2. De fracties mogen de ontvangen toelage alleen gebruiken voor de ondersteuning van de 
eigen werking en van de werking van de provincieraad waarvan ze deel uitmaken.  
In het bijzonder mag de toelage worden aangewend voor de vorming en de administratieve 

ondersteuning van de provincieraadsleden en de personeels-, administratie- en 
werkingskosten van de fracties. 
De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen, noch ter 

compensatie van presentiegeld of wedde. 
 
ARTIKEL 15 

De jaarlijkse fractietoelage bedraagt 2.000 EUR per lid dat geen deel uitmaakt van de 
deputatie. 
 
ARTIKEL 16 
§1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een vereniging die de 
ondersteuning van de eigen werking van een provincieraadsfractie en van de provincieraad 
waarvan deze fractie deel uitmaakt, als hoofddoel heeft. 

Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een provincieraadsfractie, hetzij in de 
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke vereniging. 
De maatschappelijke zetel van de vzw of het secretariaatsadres van de feitelijke vereniging 
moet in de provincie gevestigd zijn. De bestuursorganen van de vereniging bestaan 
uitsluitend uit provincieraadsleden. 
 
§2. De aanvraag van de toelage dient jaarlijks vóór 30 april ingediend via een e-loket 

subsidies provincie Antwerpen. 
 
§3. Indien de provincieraadsfractie bestaat uit één provincieraadslid, kent de deputatie in 
afwijking op §1 de toelage toe aan dit provincieraadslid. 
 
ARTIKEL 17 

§1. De toelage dient steeds uitsluitend en integraal aangewend voor het doel waarvoor ze 
werd toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd. 
 
§2. Indien de vereniging een vzw is, wordt de verantwoording ingediend door diegene die 
gerechtigd is om de vzw te vertegenwoordigen. Indien de vereniging een feitelijke vereniging 
is, wordt de verantwoording ingediend door een gemachtigde van de fractie. Indien de 
toelage toegekend is aan een provincieraadslid, wordt de verantwoording ingediend door dit 

provincieraadslid. 
 
§3. De verantwoording dient op volgende wijze te worden afgelegd: 

1° jaarlijks indienen van een activiteitenverslag; 
2° jaarlijks indienen van een uitgavenstaat, facturen of schuldvorderingen waaruit blijkt 

dat de toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
3° jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer 

en financiële toestand indien de vereniging de vorm aanneemt van een vzw; jaarlijks 
indienen van een financieel verslag indien de vereniging de vorm aanneemt van een 
feitelijke vereniging. 

 
§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe aanvraag 
zoals bepaald in artikel 16 § 2 en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar 

waarvoor de toelage werd toegekend. 
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§5. Indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, wordt het bedrag dat niet 
afdoende verantwoord is teruggevorderd of afgehouden van de toegekende toelage van het 
lopende jaar. 
 
§6. De griffie stelt jaarlijks een verslag op in verband met de aanwending van de middelen 

toegekend aan de fracties. 
 
 
HOOFDSTUK 5 DE COMMISSIES 
 
ARTIKEL 18 
De provincieraad richt raadscommissies op die de voorstellen aan de raad onderzoeken en 

advies uitbrengen over aangelegenheden die tot hun specifieke bevoegdheden behoren, 
tenzij een bespreking in de commissie door de raad niet noodzakelijk geacht wordt. 
 

De raadscommissies formuleren ook voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven 
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt 
geacht. 

 
De raad kan in zijn schoot nog andere commissies oprichten belast met bijzondere 
bevoegdheden, bepaalt het aantal leden ervan en duidt ze aan. 
 
ARTIKEL 19 
Er wordt in de schoot van de provincieraad een centrale commissie opgericht bestaande uit 
de leden van het bureau en drie gedeputeerden, afgevaardigd door de deputatie. De centrale 

commissie staat in voor de algemene organisatie van de werkzaamheden en het opstellen 
van de vergaderschema’s voor de raad en zijn commissies. De voorzitter van de raad is ook 
voorzitter van de centrale commissie. 
 
ARTIKEL 20 
De verenigde commissie bestaat uit alle leden van de provincieraad. Zij heeft tot doel de 
raadsleden informatie en toelichting te verstrekken rond actuele thema’s of over de stand 

van zaken van belangrijke beleidsdossiers. 
 
Zij wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter van de provincieraad of door de 
voorzitter op verzoek van de deputatie 
 
ARTIKEL 21 

Er worden 12 vaste raadscommissies opgericht. Elke raadscommissie telt 
12 stemgerechtigde leden. De leden zijn allen lid van de provincieraad, maar geen lid van de 
deputatie. 
 
De provincieraad duidt voor elke raadscommissie een voorzitter en een ondervoorzitter aan. 
Bij verhindering van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter wordt de commissie 
voorgezeten door het raadslid met de meeste dienstanciënniteit. 

 
Indien een stemgerechtigd lid niet kan aanwezig zijn, kan zij/hij zich laten vervangen door 
een lid van haar/zijn fractie. Aan de voorzitter van de raadscommissie wordt kennisgegeven 

van deze vervanging door het raadslid dat zich laat vervangen of door de voorzitter of de 
secretaris van de fractie van het te vervangen raadslid. 
 
De deputatie duidt voor elke raadscommissie een personeelslid aan, dat als secretaris belast 

is met de samenvatting van de besprekingen. 
 
ARTIKEL 22 
Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad en na de samenstelling van het bureau 
en de verkiezing van de deputatie, legt de voorzitter van de raad een voorstel aan de raad 
voor inzake de samenstelling van de vaste raadscommissies en de materies waarvoor ze 
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bevoegd zijn. Hiertoe overhandigen de fractievoorzitters aan de voorzitter van de raad de 
akte van voordracht van de commissieleden, aangeduid door hun fractie. 
 
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ten minste ondertekend zijn door een 
meerderheid van de leden van de fractie. 

 
Het aantal mandaten in elke raadscommissie wordt bepaald volgens het principe van de 
evenredige vertegenwoordiging, stelsel D’Hondt.  
 
Als een fractie ingevolge de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging niet 
vertegenwoordigd is in een raadscommissie, kan die fractie een raadslid aanwijzen dat als lid 
met raadgevende stem in die commissie zetelt. Dergelijk lid heeft eveneens recht op 

presentiegeld met een maximum van 3 vergoedingen voor de raadscommissies ter 
voorbereiding van een zitting van de provincieraad. 
 

ARTIKEL 23 
De voorzitter van de commissie roept de raadsleden via e-mail samen tot de vergadering, 
minstens vijf dagen op voorhand. Hij nodigt tevens de bevoegde gedeputeerden uit. 

 
Op verzoek van een derde van de effectieve leden is de voorzitter van de commissie 
gehouden deze op de aangeduide dag en het aangeduide uur met de voorgestelde agenda 
bijeen te roepen. 
 
De commissie kan slechts geldig vergaderen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig 
is. 

 
Wanneer de raad een voorstel van een raadslid naar een commissie verzendt waarvan dit 
raadslid geen deel uitmaakt, nodigt de voorzitter van deze commissie het bedoelde raadslid 
uit op de vergadering tijdens dewelke het voorstel op de agenda staat. 
 
Twee of meer commissies kunnen, met het akkoord van hun respectieve voorzitters, samen 
vergaderen. 

 
De verslagen van de raadscommissies worden ondertekend door de secretaris en de 
voorzitter. 
 
ARTIKEL 24 
De leden van de commissie tekenen de aanwezigheidslijst. Deze geldt als titel voor de 

uitbetaling van het presentiegeld en de reis. 
De plaatsvervangende leden hebben stemrecht en recht op vergoedingen wanneer het 
effectieve lid waarvoor zij als plaatsvervanger optreden, afwezig is. 
 
Commissieleden die wegens onvoorziene omstandigheden (bv. files) pas na afloop van de 
vergadering de vergaderlocatie bereiken, kunnen aanspraak maken op een reisvergoeding 
voor zover het lid de dag zelf van de vergadering of uiterlijk de dag nadien, de oorzaak van 

de laattijdigheid meldt aan de secretaris van de raadscommissie. 
 
Andere raadsleden mogen, zonder stemrecht en zonder vergoedingen, de vergaderingen van 

de commissies bijwonen. 
 
Stemmingen binnen een commissie zijn slechts indicatief. 
 

ARTIKEL 25 
Elke commissie kan op verzoek van de voorzitter of op verzoek van haar leden deskundigen 
en belanghebbenden uitnodigen op de vergaderingen. 
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ARTIKEL 26 
De raad kan bij elke bestaande commissie één of meer subcommissies of werkgroepen 
oprichten waarvan hij opdracht, samenstelling en werkwijze bepaalt. 
 
De raad kan, op voorstel van het bureau en na verslag van de deputatie, beslissen dat voor 

de raadsleden die van een dergelijke subcommissie deel uitmaken, de getekende 
aanwezigheidslijst geldt als titel voor de uitbetaling van de vergoedingen voorzien in artikel 
65 en 66 van dit reglement. 
 
ARTIKEL 27 
Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk 
bij de provincieraad in te dienen. 

 
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
provincieraad behoort, zijn onontvankelijk. 

 
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de centrale commissie. In 

dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift het recht 
zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
 
De centrale commissie adviseert de provincieraad, die binnen drie maanden na de indiening 
van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord verstrekt aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

 
ARTIKEL 28 
De vergaderingen van de commissies zijn in beginsel openbaar. 
Besloten zijn: 

 de vergaderingen van de commissies voor onderzoek van de geloofsbrieven; 

 de vergaderingen waarin punten besproken worden, die de persoonlijke levenssfeer 

raken; 

 de vergaderingen van de centrale commissie, behoudens het bepaalde in artikel 27. 
 
 
HOOFDSTUK 6 DE VERGADERINGEN VAN DE PROVINCIERAAD  
 

ARTIKEL 29 
De provincieraad vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid 
vallen het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. 
 
De raad vergadert in principe niet op zaterdag, zon- en feestdagen en in de maanden juli en 
augustus. 
 

De raad wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen. 
 
De voorzitter is verplicht de provincieraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de 

leden of van de deputatie. 
De voorzitter is ook verplicht de provincieraad bijeen te roepen op verzoek van een vijfde 
van de leden als zes weken na de datum van de vorige provincieraad nog geen bijeenroeping 
heeft plaatsgevonden. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 

15 augustus. 
In de gevallen van verplichte bijeenroeping, roept de voorzitter de provincieraad bijeen op de 
aangewezen dag en het aangewezen uur met de voorgestelde agenda. Daarvoor bezorgen de 
provincieraadsleden en de deputatie voor elk punt op die agenda hun voorstel van beslissing 
met toelichting aan de provinciegriffier, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de 
provincieraad. 
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ARTIKEL 30 
Behalve in spoedeisende gevallen wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag 
van de vergadering via e-mail aan het raadslid bezorgd. De oproeping bevat de agenda. De 
toelichtingsnota’s en de voorstellen van beslissing, net als alle relevante bijlagen zijn vanaf 
dat moment raadpleegbaar op een digitaal platform toegankelijk voor de 

provincieraadsleden. Deze voorstellen kunnen uitgaan van de deputatie of van één of 
meerdere raadsleden. 
 
De termijn vermeld in het eerste lid wordt teruggebracht tot twee dagen voor de toepassing 
van artikel 26 van het provinciedecreet. 
 
In spoedeisende gevallen kan de termijn vermeld in het eerste lid ingekort worden zonder 

evenwel korter te mogen zijn dan twee dagen. 
 
De samenstelling van de agenda verloopt telkens op een eenvormige manier in de volgorde 

van de rubrieken zoals hierna vermeld: 
 
Openbare vergadering: 

1. vragenuur 
2. voorstellen 
3. moties 
4. interpellaties 

Besloten vergadering 
 
De voorzitter kan de volgorde wijzigen indien bepaalde actualiteiten dit vereisen. 

 
De voorzitter bepaalt de volgorde van de punten in elke rubriek. 
 
Provincieraadsleden en de deputatie kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten 
aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van 
een toelichtende nota, aan de provinciegriffier die de voorstellen overmaakt aan de voorzitter 
van de provincieraad. 

 
De provinciegriffier deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter 
van de provincieraad, samen met de bijhorende voorstellen en de toelichtende nota’s, via e-
mail onverwijld mee aan de provincieraadsleden. 
 
Van de mogelijkheid vermeld in het vorige lid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid 

van de deputatie. De deputatie als college beschikt echter wel over deze mogelijkheid. 
 
De verzoeken tot aanvulling van de agenda dienen tijdig via e-mail verzonden te worden aan 
de provinciegriffier ofwel op het provinciebestuur aan hem of het daartoe aangeduide 
personeelslid afgegeven. 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt kan ter zitting niet besproken worden, behalve in 
dringende gevallen, erkend door ten minste twee derden van de aanwezige leden. 

 
De niet behandelde agendapunten worden bij voorrang in elke rubriek behandeld tijdens de 
eerstvolgende vergadering. 

 
ARTIKEL 31 
Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergadering van de provincieraad worden ter kennis 
gebracht van het publiek via publicatie op de provinciale website 

(www.provincieantwerpen.be), uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de 
provincieraad. 
 
De pers en de belangstellende inwoners van de provincie worden op hun verzoek, gericht 
aan de provinciegriffier, en binnen een nog lopende termijn, in kennis gesteld van de agenda 
van de provincieraad. Deze termijn is niet van toepassing op de punten die aan de agenda 

http://www.provincieantwerpen.be/
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worden toegevoegd na het verzenden van de oproeping overeenkomstig artikel 22 van het 
provinciedecreet. De toezending is gratis. 
 
ARTIKEL 32 
De voorzitter opent en sluit de vergadering. 

 
De voorzitter waakt over de toepassing van het reglement, verleent het woord, stelt de 
vragen en deelt de uitslag van de stemmingen en de beslissingen van de raad mee. 
 
Hij/zij komt in de debatten enkel tussen om de stand van zaken uiteen te zetten of om de 
spreker tot het behandelde onderwerp terug te roepen. Indien hij/zij zelf actief aan het debat 
deelneemt, verlaat hij/zij de voorzitterszetel en keert slechts terug nadat de bespreking over 

de zaak volledig beëindigd is. 
 
De voorzitter vertegenwoordigt de raad. 

 
Bij verhindering van de voorzitter, of wanneer hij/zij actief aan het debat deelneemt, neemt 
de eerste ondervoorzitter van het bureau het voorzitterschap waar. Is de eerste 

ondervoorzitter eveneens verhinderd, neemt de tweede ondervoorzitter het voorzitterschap 
waar en bij haar/zijn verhindering het raadslid met de meeste anciënniteit. 
 
ARTIKEL 33 
De raadsleden tekenen een aanwezigheidslijst, die geldt als titel voor de uitkering van het 
presentiegeld en de reisvergoeding 
 

De voorzitter heeft het recht over te gaan tot de naamafroeping. 
 
Het raadslid stelt de voorzitter vooraf in kennis van haar/zijn voorgenomen afwezigheid. 
 
De voorzitter deelt aan de raad de namen mee van de verontschuldigde raadsleden. 
 
ARTIKEL 34 

Indien bij de aanvang of tijdens de vergadering blijkt dat een onvoldoende aantal raadsleden 
aanwezig is om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, kan de voorzitter de 
vergadering schorsen voor ten hoogste één uur. Indien na het verstrijken van deze schorsing 
de raad nog niet in aantal is, verklaart de voorzitter de vergadering voor gesloten. Zij/hij 
stelt dan vooraf dag en uur van de volgende vergadering vast met inachtname van artikel 26 
van het provinciedecreet. 

 
ARTIKEL 35 
Indien de raad, nadat hij een tweede maal bijeengeroepen is met dezelfde agenda, nog niet 
het vereiste aantal leden telt om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, roept de 
voorzitter, overeenkomstig artikel 26 van het provinciedecreet de raad voor een derde en 
laatste oproeping bijeen. De raad kan alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden, een 
beslissing nemen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda komen. 

 
ARTIKEL 36 
De voorzitter verleent het woord aan de raadsleden in volgende volgorde: 

 eerst de meerderheidsfracties vervolgens de oppositiefracties; 
 binnen beide groepen wordt voorrang gegeven aan de fractie die eerst het woord 

vraagt. De ondervoorzitters houden toezicht op de volgorde. 
 

Van deze volgorde kan de voorzitter afwijken voor: 
1. de tussenkomsten van de gouverneur; 
2. de vraag of een onderwerp van de agenda al dan niet ontvankelijk of vatbaar voor 

bespreking is; 
3. het voorstel tot verdaging of tot verzending naar een commissie; 
4. de vraag om voorrang te verlenen aan een ander onderwerp dan hetgeen dat ter 

bespreking is; 
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5. de vraag om de stand van zaken te geven van het punt dat in bespreking is; 
6. het beroep op de toepassing van het reglement; 
7. het antwoord op een persoonlijk feit of het rechtzetten van een aangehaald feit; 
8. het indienen van een ordemotie. 

 

De ordemotie kan betrekking hebben op: 
a) een voorstel tot aanvulling van de agenda of verdaging van een agendapunt; 
b) een voorafgaande vraag over de toepassing van de procedure; 
c) een voorafgaande vraag tot afwijzing van de behandeling; 
d) een voorstel tot sluiting van de beraadslaging; 
e) een voorstel tot spoedbehandeling in plenaire vergadering; 
f) een voorafgaande vraag over de coördinatie van de werkzaamheden van de 

provincieraad met die van andere overheden. 
 
Bovendien kan de voorzitter hiervan afwijken en beurtelings het woord verlenen voor of 

tegen het behandelde onderwerp. 
 
De maximum spreektijd is, behoudens bij de algemene bespreking van het budget, 

themaraden en voor bijzondere aangelegenheden; 
a. in een algemene bespreking: 

- voor één spreker per politieke fractie van minimum 3 leden: 15 minuten; 
- voor één spreker per politieke fractie van minder dan 3 leden: 10 minuten; 
- voor andere sprekers: 5 minuten per spreker; 

 
b. in een bespreking van artikelen en amendementen: 5 minuten per spreker; 

- voor bijzondere aangelegenheden kan het vast bureau, uitgebreid met de voorzitters 
van de erkende politieke fracties, de duur van een beraadslaging en het aantal 
sprekers bepalen en op grond van de volgende criteria een maximum spreektijd 
vaststellen: 

a. een eerste gedeelte van de spreektijd wordt gelijk over alle fracties verdeeld; 
b. een tweede gedeelte van de spreektijd wordt over de fracties verdeeld naar 

verhouding van hun ledental; 

- wanneer de voorzitter oordeelt dat de werkzaamheden van de raad worden 
belemmerd, kan hij de spreektijd van alle sprekers beperken. 

 
Geen spreker mag in de rede worden gevallen, tenzij door de voorzitter en in de in volgend 
artikel vermelde gevallen en tenzij een lid beroep doet op toepassing van het reglement. 
 

ARTIKEL 37 
De voorzitter legt voorafgaandelijk ter stemming: de klachten over de agenda, het al dan 
niet ontvankelijk verklaren voor bespreking van een onderwerp, het voorstel tot verdagen, 
de vraag tot het geven van voorrang aan een ander voorstel, het beroep op het reglement 
en de ordemotie. Deze stemming schorst de bespreking van de hoofdvraag. 
 
ARTIKEL 38 

1) De voorzitter oefent toezicht uit op de orde in de vergaderzaal. 
2) Raadsleden die de orde verstoren, worden door de voorzitter tot de orde geroepen. 

Elke belediging of aantijging met kwade bedoeling wordt geacht een schending van 

de orde te zijn. 
3) In geval van herhaling worden zij door de voorzitter andermaal tot de orde 

geroepen. Bovendien ontneemt de voorzitter hun het woord en mogen zij voor de 
verdere duur van de vergadering niet meer het woord voeren. 

4) Raadsleden aan wie het woord om deze reden is ontnomen, kunnen deze maatregel 
ongedaan maken door te verklaren dat het hen spijt de orde te hebben verstoord. 

5) Gsm-toestellen in de raadszaal staan op stil en telefoneren dient buiten de raadszaal 
te gebeuren. 
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ARTIKEL 39 
Wanneer een onderwerp voldoende is toegelicht, kan de voorzitter voorstellen de bespreking 
ervan te sluiten. 
 
ARTIKEL 40 

De notulen van de vergadering van de provincieraad worden onder de verantwoordelijkheid 
van de provinciegriffier opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 176 en 177 van 
het provinciedecreet. 
 
Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige vergadering ten minste 
acht dagen voor de dag van de vergadering op de provinciale website gepubliceerd. De 
raadsleden ontvangen een e-mail van de publicatie. 

 
Elk provincieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd 

en worden ze door de voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier ondertekend. 
 
ARTIKEL 41 
De notulen van de vergaderingen van de provincieraad vermelden, in chronologische 
volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten 
waarover de provincieraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle 
beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden 

de notulen hoe elk lid gestemd heeft. 
 
De notulen worden geïntegreerd in het zittingsverslag. 
 
ARTIKEL 42 
De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar. 
 

Behalve wat betreft de vergaderingen met betrekking tot de begroting, kan de provincieraad, 
in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de 
openbaarheid, met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden, beslissen dat de 
vergadering niet openbaar is. 
 
De vergadering is niet openbaar wanneer het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt 

aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. 
 
Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering eerst plaatsvinden na de openbare 
vergadering. 
 
Wanneer tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt moet 
worden voortgezet in besloten vergadering, kan de openbare vergadering, enkel met dit 

doel, worden onderbroken. 
 
Van de besloten vergadering worden geen notulen opgesteld, tenzij de raad anders beslist. 

 
De stemming over de grond van de zaak heeft plaats in openbare vergadering. 
 
 

HOOFDSTUK 7 HET STEMMEN 
 
ARTIKEL 43 
De raad stemt elektronisch, tenzij dit systeem niet ter beschikking is dan stemt de raad 
mondeling bij naamafroeping of bij zitten en opstaan. 
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Een mondelinge stemming bij naamafroeping kan gevraagd worden door één derde van de 
aanwezige leden. 
 
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

- de vervallenverklaring van het mandaat van provincieraadslid en gedeputeerde; 

- de aanwijzing van de leden van de provinciale bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de provincie in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 

- individuele personeelszaken. 
 
De ondervoorzitters noteren de uitslag van de stemmingen als er niet elektronisch wordt 
gestemd. 

 
ARTIKEL 44 
Na bespreking van elk ontwerp van besluit verzoekt de voorzitter de raadsleden hun stem uit 

te brengen en zij/hij kondigt de aanvang van de stemming aan. 
 
Eens de stemming begonnen, kan de voorzitter aan niemand nog het woord verlenen. 

 
Vooraleer de stemming af te sluiten, vraagt de voorzitter of iedereen gestemd heeft en sluit 
daarna de stemverrichtingen af. 
 
De in de raadszaal aanwezige leden moeten aan de stemming deelnemen. 
 
Alle beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staking van 

stemmen is het voorstel verworpen. 
 
De voorzitter stemt het laatst en kondigt nadien de uitslag van de stemming af. 
 
ARTIKEL 45 
Elk raadslid dat zich bij de stemming onthoudt, kan de reden van haar/zijn onthouding 
meedelen. Zulks wordt genoteerd in de notulen van de zitting. 

 
Een raadslid kan tevens doen vermelden dat zij/hij tegen het aangenomen besluit gestemd 
heeft, maar kan niet eisen dat de reden van haar/zijn stemming wordt opgenomen. 
 
Raadsleden die op het ogenblik van de stemming zich hebben aangemeld en niet stemmen, 
worden geacht zich te hebben onthouden. 

 
ARTIKEL 46 
Mits instemming van alle aanwezige leden kan de raad de besluiten met gelijkaardige inhoud 
bij één enkele stemming behandelen. De uitslag van de gezamenlijke stemming geldt dan als 
stemming voor elk afzonderlijk ontwerp. 
 
 

HOOFDSTUK 8 VOORSTELLEN, AMENDEMENTEN, INTERPELLATIES, MOTIES 
 
ARTIKEL 47 

Elk voorstel kan een algemene bespreking, te weten het geheel van het voorstel en de 
grondbeginselen waarop het steunt, en een bespreking van de artikelen bevatten. 
 
ARTIKEL 48 

Elk raadslid heeft het recht om voorstellen aan de raad in te dienen. Deze voorstellen 
moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering per e-mail worden bezorgd aan de 
provinciegriffier die ze overmaakt aan de voorzitter van de provincieraad.  
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ARTIKEL 49 
Voor elk agendapunt van de provincieraad worden alle stukken die erop betrekking hebben, 
ter beschikking gesteld aan de leden van de provincieraad. Dat gebeurt vanaf het verzenden 
van de agenda op een digitaal platform toegankelijk voor de provincieraadsleden. 
 

De griffier of de door haar/hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de raadsleden 
die erom verzoeken uitleg over de in het dossier voorkomende stukken. Vragen naar een 
waardeoordeel of intenties worden niet beantwoord. 
 
ARTIKEL 50 
Elk lid heeft het recht om de aan de raad gedane voorstellen te amenderen. 
 

Amendementen en subamendementen worden schriftelijk en door minimaal één raadslid 
ondertekend of per e-mail aan de voorzitter bezorgd. 
 

De amendementen worden besproken bij het artikel waarop ze betrekking hebben. 
 
Subamendementen worden vóór amendementen en amendementen worden voor de 

hoofdvraag ter stemming gelegd. 
 
ARTIKEL 51 
Wanneer de raad een voorstel naar de deputatie doorverwijst, dient de voorzitter het binnen 
drie maanden op de agenda te plaatsen opdat de deputatie de besluiten van haar onderzoek 
zou kunnen voorleggen. Behalve bij hoogdringendheid, wordt deze termijn opgeschort 
tijdens de maanden juli en augustus. 

 
ARTIKEL 52 
Een raadslid kan de deputatie interpelleren over een aangelegenheid van provinciaal belang. 
 
Het verzoek tot interpellatie, met toevoeging van een nota die nauwkeurig het onderwerp of 
de feiten opgeeft waarover opheldering wordt gevraagd, en de voornaamste beschouwingen 
die de interpellant daaraan wenst vast te knopen, moet per e-mail aan de provinciegriffier 

worden bezorgd die ze overmaakt aan de voorzitter 
 
Een interpellatie houdt een controle in van de beleidsdaden van de deputatie, niet van de 
intenties. 
 
Interpellaties die ten minste vijf dagen voor de raadszitting worden aangevraagd, worden 

behandeld op de eerstvolgende vergadering, in chronologische volgorde van indiening. 
 
Interpellaties die betrekking hebben op een punt dat geagendeerd is, worden behandeld 
samen met het desbetreffende punt van de agenda. 
 
Interpellaties kunnen wel aanleiding geven tot een debat maar niet tot het nemen van enig 
besluit. 

 
De uiteenzetting van een interpellatie mag niet langer dan 10 minuten duren, met een 
antwoord van de deputatie van 5 minuten en een wederwoord van de interpellant van 

5 minuten. De mogelijkheid om andere politieke fracties toe te laten aan te sluiten op de 
interpellatie kan mits een spreektijd van 5 minuten per politieke fractie. Daarna beschikken 
de interpellant, de aansluitende sprekers en de deputatie nog over een wederwoord van 
telkens 5 minuten. 

 
ARTIKEL 53 
Elk raadslid heeft het recht om moties aan de raad in te dienen. Deze moties worden per 
e-mail aan de provinciegriffier bezorgd, die ze overmaakt aan de voorzitter. 
 
Moties die ten minste vijf dagen voor de raadszitting worden ingediend, worden behandeld 

op de eerstvolgende zitting. 
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Wanneer in het bureau geen overeenstemming is over de onontvankelijkheid van een motie, 
kan de indien(st)er in een toelichting van maximum 5 minuten de ontvankelijkheid ervan 
bepleiten. 
 
 

HOOFDSTUK 9 SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 54 
De provincieraadsleden hebben het recht aan de deputatie mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen over het bestuur van de provincie en over zaken die betrekking hebben op 

de aan de deputatie toegewezen taken. Het vraagrecht kan niet uitgeoefend worden als de 
deputatie optreedt als rechtscollege. 
 

De gouverneur kan bevraagd worden in het kader van de taken die zij behartigt voor de 
provincie. 
 

Het vraagrecht kan geen aanleiding geven tot een debat of het nemen van enig besluit. 
 
ARTIKEL 55 
De vragen moeten beperkt blijven tot wat strikt nodig is opdat het onderwerp beknopt en 
zonder nadere toelichting kan worden uiteengezet. 
 
De voorzitter van de provincieraad oordeelt over de ontvankelijkheid van de vragen. 

 
Onontvankelijk zijn onder meer: 

a) vragen met betrekking tot particuliere aangelegenheden of persoonlijke gevallen; 
b) vragen die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van statistische gegevens, 

documentatie ofwel juridische of administratieve adviezen of inlichtingen; 
c) vragen die naar intenties peilen. 

 

De vragen mogen geen aanleiding geven tot het doorvoeren van omvangrijke studies of 
opzoekingen of tot het houden van enquêtes dan op bevel van de provincieraad. 
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 

ARTIKEL 56 
Ieder raadslid kan aan de deputatie en aan de gouverneur, via de voorzitter van de 
provincieraad, schriftelijk vragen stellen over aangelegenheden, zoals bepaald in artikel 54. 
 
ARTIKEL 57 
Het lid dat een schriftelijke vraag tot de deputatie of de gouverneur wenst te richten, bezorgt 
haar/zijn vraag via e-mail aan de provinciegriffier of overhandigt ze op het provinciebestuur 

aan de griffier of het daartoe aangeduide personeelslid. 
 
Bij ontvankelijkheid bezorgt de voorzitter de vraag aan de deputatie of de gouverneur. 

 
Het antwoord moet binnen twintig werkdagen aan het raadslid worden bezorgd. 
 
Bedoelde antwoordtermijn gaat in de eerste werkdag na de ontvangst van de schriftelijke 

vraag door de deputatie of de gouverneur. 
 
Vraag en antwoord worden opgenomen in het Bulletin van vragen en antwoorden, dat 
periodiek op de provinciale website verschijnt. 
 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 24 

Indien het antwoord niet is ingekomen binnen de gestelde termijn, wordt alleen de vraag in 
het Bulletin opgenomen, met dien verstande dat zij bij de publicatie van het antwoord in het 
Bulletin opnieuw wordt opgenomen. 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
ARTIKEL 58 
Bij het begin van iedere vergadering van de raad wordt een vragenuur voorzien. 
 
De raadsleden die de deputatie of de gouverneur tijdens dit vragenuur een mondelinge vraag 
over actuele onderwerpen willen stellen, geven de voorzitter van de raad schriftelijk of via 

e-mail kennis van het onderwerp van hun vraag ten minste drie dagen vóór de dag van de 
vergadering. Gelijktijdig wordt een kopie van de vraag aan de provinciegriffier bezorgd. 
 

Bij ontvankelijkheid geeft de voorzitter de deputatie of de gouverneur onverwijld kennis van 
de vraag. 
 

De vragen worden in chronologische volgorde van indiening vooraan geplaatst op de agenda 
van de vergadering. Vragen over hetzelfde onderwerp worden samengevoegd. 
Mondelinge vragen die betrekking hebben op een punt dat geagendeerd is (bv. Een voorstel 
of een interpellatie), worden behandeld samen met het desbetreffende punt van de agenda. 
Interpellaties hebben voorrang op mondelinge vragen wanneer het over eenzelfde onderwerp 
gaat. 
 

Het stellen van de vraag mag niet langer duren dan vijf minuten. Het debiteren van vooraf 
volledig uitgeschreven teksten is niet toegelaten. Er kunnen geen aanvullende vragen 
worden gesteld. 
 
Elke vraag wordt afgehandeld tijdens de vergadering waarin zij wordt uiteengezet. 
 
Het recht om als vraagsteller het woord te voeren, is persoonlijk. 

 
Indien de vraagsteller afwezig is, wordt de vraag als ingetrokken beschouwd. 
 
In geen geval mag een vraag in onveranderde omstandigheden opnieuw worden gesteld in 
de loop van dezelfde zitting. 
 

 
HOOFDSTUK 10 INZAGERECHT VAN DE PROVINCIERAADSLEDEN 
 
ARTIKEL 59 
Het inzagerecht van de raadsleden wordt geregeld in artikel 30 van het provinciedecreet. 
 
ARTIKEL 60 

Met uitzondering van de stukken bedoeld in artikel 49, richten de raadsleden hun aanvraag 
tot inzage per e-mail aan de provinciegriffier. De griffie noteert elke aanvraag in een register 
dat “Inzageregister voor de provincieraadsleden” heet. Inzage wordt verleend binnen een 

termijn van 10 dagen na ontvangst van de vraag. In bijzondere gevallen en mits akkoord 
van het aanvragende provincieraadslid kan hiervan worden afgeweken. 
 
Afschriften worden kosteloos verleend. 

 
ARTIKEL 61 
De met toepassing van dit reglement verkregen documenten mogen niet verspreid worden 
noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 
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ARTIKEL 62 
De bepalingen van dit reglement zijn ook van toepassing op de documenten in het 
provinciaal archief.  
 
ARTIKEL 63 

De provinciegriffier ziet toe op het bijhouden van een register van inkomende en uitgaande 
stukken in de diensten en instellingen van de provincie. Deze registers kunnen door de 
raadsleden ingezien worden. 
 
ARTIKEL 64 
De provincieraadsleden hebben inzage, via het provinciaal Intranet in de notulen van de 
vergaderingen van de deputatie nadat zij op de eerstvolgende vergadering van de deputatie 

zijn goedgekeurd. 
 
De agenda van de vergaderingen van de deputatie is ter inzage op Intranet vanaf het 

ogenblik dat de vergadering van de deputatie aanvangt. 
 
ARTIKEL 65 

De provincieraadsleden mogen alle inrichtingen en diensten bezoeken die de provincie 
opricht en beheert. 
 
Zij richten daartoe een verzoek aan de provinciegriffier, die binnen de 7 werkdagen 
antwoordt op welk tijdstip en onder welke modaliteiten dat bezoekrecht kan worden 
uitgeoefend. 
 

 
HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN 
 
ARTIKEL 66 
Alvorens aan de vergaderingen van de provincieraad, het vast bureau en de commissies 
waarvan sprake in dit reglement deel te nemen, tekenen de raadsleden een 
aanwezigheidslijst. Deze geldt als titel voor de uitbetaling van het presentiegeld en de 

reisvergoeding. Het bedrag van het presentiegeld voor deze vergaderingen wordt vastgesteld 
op 124,98 EUR, gekoppeld aan de spilindex 138,01. 
 
De raadsleden die hun woonplaats hebben op ten minste vijf kilometer van de plaats van de 
vergadering, ontvangen een reisvergoeding gelijk aan de kostprijs van de verplaatsing van 
hun woonplaats naar de zetel van de provincieraad met het openbaar vervoer. Als zij van 

hun eigen voertuig gebruikmaken, wordt de vergoeding berekend volgens het tarief, 
vastgesteld op het stuk van de reiskosten toegekend aan het personeel van de provincie. 
 
ARTIKEL 67 
Daarnaast worden nog de volgende specifieke aan de index gekoppelde vergoedingen 
toegekend: 

- de provincieraadsvoorzitter die de raad zowel intern als extern vertegenwoordigt, 

ontvangt een extra vergoeding van 10.712,76 EUR per jaar; voor het voorzitten van 
de raad ontvangt hij/zij per zitting een dubbel presentiegeld. Wanneer zij/hij de 
vergadering niet kan voorzitten, ontvangt haar/zijn plaatsvervanger een dubbel 

presentiegeld. 
- de fractievoorzitters ontvangen een extra vergoeding van 1.785,46 EUR per jaar. 
- de voorzitter van een commissie ontvangt een extra vergoeding van 1.071,28 EUR 

per jaar. Wanneer zij/hij de vergadering niet kan voorzitten, ontvangt haar/zijn 

plaatsvervanger een dubbel presentiegeld. 
 
De jaarbedragen, bedoeld in dit artikel, worden gekoppeld aan de spilindex 138,01. 
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HOOFDSTUK 12 DE PROVINCIEGRIFFIER 
 
ARTIKEL 68 
De provinciegriffier woont de zittingen van de provincieraad bij. Hij neemt plaats bij het 
bureau. 

 
Het is hem toegelaten de vergaderingen van de commissies bij te wonen. Hij kan ook de 
vergaderingen van het bureau bijwonen. 
 
Wanneer de raad in geheime zitting vergadert, woont de provinciegriffier de zitting bij, tenzij 
de raad er anders over beslist. 
 

Bij verhindering wordt hij vervangen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 van het 
provinciedecreet. 
 

ARTIKEL 69 
Hij is belast met het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de raad, met hun 
bewaring, met de ondertekening, samen met de voorzitter, van de notulen en van alle 

stukken die van de raad uitgaan, met het verzenden van de voor de raad bestemde stukken, 
de bewaring van het archief en de aflevering van voor eensluidend verklaarde uitgiften. 
 
ARTIKEL 70 
De raadsleden geven aan de provinciegriffier hun geschreven redevoeringen als zij hierover 
beschikken. 
 

Bij betwisting tussen de leden betreffende de redactie van de verslagen, doet het bureau 
uitspraak. 
 
ARTIKEL 71 
De provinciegriffier treft de nodige schikkingen voor de redactie van het verslag over de 
openbare vergaderingen dat, uiterlijk acht dagen voor de volgende vergadering van de raad, 
aan de leden wordt bezorgd. 

 
Hij zorgt ook voor de redactie van de niet-officiële woordelijke verslagen van de openbare 
raadsvergaderingen. Te dien einde wordt haar/hem personeel en technische apparatuur door 
de deputatie ter beschikking gesteld. 
 
ARTIKEL 72 

De verslagen van de openbare zittingen en eventueel ook deze van de geheime zittingen 
worden door de voorzitter en de provinciegriffier ondertekend. 
 
De goedgekeurde verslagen worden, ieder jaar, in een boekdeel gebonden. 
 
 
HOOFDSTUK 13 POLITIE VAN DE VERGADERINGEN 

 
ARTIKEL 73 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering; hij kan, na een 

voorafgaande waarschuwing, terstond ieder persoon uit de zaal doen verwijderen die 
openlijk tekens van goedkeuring of afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde 
veroorzaakt. 
 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-
verbaal bezorgen aan het Openbaar Ministerie met het oog op de eventuele vervolging van 
de betrokkene. 
 
ARTIKEL 74 
Gedurende de zitting, zal het publiek het stilzwijgen bewaren.  
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HOOFDSTUK 14 DEONTOLOGIE 
 
ARTIKEL 75 
De raad stelt een deontologische code op inzake de dienstverlening door de raadsleden aan 
de bevolking. 

 
 
HOOFDSTUK 15 SLOTBEPALINGEN 
 
ARTIKEL 76 
Het huishoudelijk reglement is door elk lid raadpleegbaar op het intranet. 
 

ARTIKEL 77 
Het gewijzigd reglement, zoals goedgekeurd door de provincieraad van 25 oktober 2018, 
treedt in werking op 3 december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, 

Wij gaan ons onthouden. Het huishoudelijk reglement van de provincieraad blijft 

uiteindelijk wel zodanig dat de kleinere fracties toch financieel benadeeld worden. Dat 

wordt niet veranderd, en daarom onthouden wij ons nog steeds. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- De PvdA-fractie gaat zich ook onthouden. 

Enerzijds staan er noodzakelijke aanpassingen in. We zijn tevreden met de afschaffing van 

het dubbel presentiegeld voor het vast bureau. Maar graag hadden we daar nog grotere 

besparingen gezien op bepaalde privileges. 

Ook hadden we liever in de tekst de volgende vermelding gezien: “personeelslid en/of 

ambtenaar”, in plaats van gewoon “personeelslid”. 

Daarmee willen we nogmaals de aandacht trekken op ons standpunt dat we vinden dat de 

personeelsleden van het provinciebestuur het best een “ambtenarenstatuut“ hebben. 

 

 

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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
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Nr. 0/2 van de agenda 

 

Provinciale overheid. Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Voorstel van statutenwijziging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De vereniging van de Vlaamse provincies stelt de provincie in kennis van een aantal 

voorstellen van statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 

9 november 2018 zullen worden voorgelegd. 

 

De raad van bestuur van de VVP stelt voor om de artikelen 6, 8, 11 en 21 te 

wijzigen. Deze wijzigingen houden uitsluitend verband met enerzijds de wettelijke 

bepaling inzake het minimumaantal leden van een vzw en anderzijds de 

vermindering van het aantal leden van de provincieraad en de deputatie (ingevolge 

de wijziging van het provinciedecreet). 

 

De wijzigingen hebben betrekking op: 

Artikel 6 

“De Vlaamse provincies zijn lid van de vereniging.” 

 

Te vervangen door 

“De vereniging telt minstens 6 leden. De Vlaamse provincies zijn lid van de 

vereniging. 

Kandidaat-leden, andere dan de Vlaamse provincies, dienen hun kandidaatstelling 

schriftelijk in bij de voorzitter van de vereniging. Zij dienen voorgedragen te 

worden door minstens één provincie en dienen over relevante en aantoonbare 

professionele bekwaamheid en of ervaring te beschikken.” 

 

Motivering 

Deze wijziging beoogt de correcte toepassing van art. 13, eerste lid in fine van de 

vzw-wet van 27 juni 1921, dat bepaalt dat het aantal bestuurders in elk geval altijd 

lager moet zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. 

 

Artikel 8 

“De leden-provincies betalen een jaarlijkse bijdrage, die vastgesteld wordt door de 

raad van bestuur. Het maximum van de bijdrage is vastgesteld op 5.000 EUR per 

provincieraadslid. 

De andere leden betalen geen bijdrage, onder welke vorm ook.” 

 

Te vervangen door 

“De leden-provincies betalen een jaarlijkse bijdrage, die vastgesteld wordt door de 

raad van bestuur. Het maximum van de bijdrage is vastgesteld op 7.000 EUR per 

provincieraadslid. 

De andere leden betalen geen bijdrage, onder welke vorm ook.” 

 

Motivering 

Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de wijziging van artikel 5 van het 

provinciedecreet (vermindering van het aantal leden van de provincieraad). 

 

Artikel 11 

“Ieder lid-provincie beschikt over negen stemgerechtigde afgevaardigden. Deze 

afgevaardigden en hun plaatsvervanger worden aangeduid onder de in artikel 10 

vermelde raadsleden. 
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Enkel de politieke fracties, die in minstens drie provincieraden vertegenwoordigd 

zijn en/of die onder dezelfde lijstletter en hetzelfde lijstnummer aan de 

verkiezingen hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor de aanduiding van 

een stemgerechtigde afgevaardigde. 

Minstens drie van de negen stemgerechtigde afgevaardigden van elke provincie zijn 

lid van de deputatie. 

Elk ander lid beschikt over één stem.” 

 

Te vervangen door 

“Ieder lid-provincie beschikt over vijf stemgerechtigde afgevaardigden. Deze 

afgevaardigden en hun plaatsvervanger worden aangeduid onder de in artikel 10 

vermelde raadsleden. 

Enkel de politieke fracties, die in minstens drie provincieraden vertegenwoordigd 

zijn en/of die onder dezelfde lijstletter en hetzelfde lijstnummer aan de 

verkiezingen hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor de aanduiding van 

een stemgerechtigde afgevaardigde. 

Minstens twee van de vijf stemgerechtigde afgevaardigden van elke provincie zijn 

lid van de deputatie. 

Elk ander lid beschikt over één stem.” 

 

Motivering 

Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de wijziging van artikel 5 van het 

provinciedecreet (vermindering van het aantal leden van de provincieraad). 

 

Artikel 21 

“De raad van bestuur is samengesteld uit vijf personen, verkozen door de algemene 

vergadering, binnen de drie maanden na de gehele vernieuwing van de 

provincieraden. 

Indien een provincie, als rechtspersoon, verkozen wordt in de raad van bestuur, 

wordt zij vertegenwoordigd door vier personen, die lid zijn van de provincieraad of 

de deputatie. Zij worden aangeduid door de provincieraad. 

De aftredende bestuurders blijven hun functie uitoefenen tot in hun vervanging 

wordt voorzien. Zij zijn herkiesbaar. 

De algemene vergadering kan een bestuurder of vertegenwoordiger van een 

bestuurder-rechtspersoon afzetten wegens zwaarwichtige redenen. De afzetting 

dient gemotiveerd te worden.” 

 

Te vervangen door 

“De raad van bestuur is samengesteld uit vijf personen, verkozen door de algemene 

vergadering, binnen de drie maanden na de gehele vernieuwing van de 

provincieraden. 

Indien een provincie, als rechtspersoon, verkozen wordt in de raad van bestuur, 

wordt zij vertegenwoordigd door drie personen, die lid zijn van de provincieraad of 

de deputatie. Zij worden aangeduid door de provincieraad. 

De aftredende bestuurders blijven hun functie uitoefenen tot in hun vervanging 

wordt voorzien. Zij zijn herkiesbaar. 

De algemene vergadering kan een bestuurder of vertegenwoordiger van een 

bestuurder-rechtspersoon afzetten wegens zwaarwichtige redenen. De afzetting 

dient gemotiveerd te worden.” 

 

Motivering 

Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de wijziging van artikel 44 van het 

provinciedecreet (vermindering van het aantal leden van de deputatie). 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat er op 9 november 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de vereniging van de Vlaamse provincies (VVP) waarop een 

aantal statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het voorgelegde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

vereniging van de Vlaamse provincies dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 9 november 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling 

voor Morele Dienstverlening (PIMD). 

Begroting 2019. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 22 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2019 

goedgekeurd. Met brief van 22 mei 2018 heeft de PIMD de begroting 2019 

ingezonden. Het dossier is op 30 mei 2018 ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen. (zie bijlage 1) 

 

In deze begroting 2019 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone begroting : 1.111.500,00 1.110.500,00 1.000,00 

buitengewone begroting : 20.500,00 20.500,00 0,00 

_________________________________________________________________ 

totaal : 1.132.000,00 1.131.000,00 1.000,00 

 

De totale provinciesubsidie 2019 wordt geraamd op 1.130.000,00 EUR, waarvan 

1.109.500,00 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone 

begroting. 

 

2. In de brief van 22 mei 2018 en in de begroting 2019 zelf worden door de PIMD 

gedetailleerde toelichtingen verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage 2). 

 

De belangrijkste vaststellingen zijn: 

 

1° De gewone begroting 2019 is verminderd ten opzichte van de initiële 

begrotingen 2017 en 2018. 

 

2° De buitengewone begroting 2019 is constant gebleven ten opzichte van de 

initiële begrotingen 2017 en 2018. 

 

3° De geraamde provinciesubsidie van 1.130.000,00 EUR ligt binnen de perken 

van de met de deputatie gemaakte afspraken voor de maximale provinciesubsidie 

in de periode 2018 – 2020. 

 

3. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt 

worden voorgesteld: 

 

JAAR  BEGROTING SUBSIDIE 

 BEGROTINGSWIJZIGING 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

2004 600.000,00 EUR (100,00 %) 600.000,00 EUR (100,00 %) 

2005    630.000,00 EUR (105,00 %)   630.000,00 EUR (105,00 %) 

 

2006 679.360,00 EUR (113,23 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

2006  930.164,00 EUR (155,03 %) 579.804,51 EUR ( 96,63 %) 
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2007 700.000,00 EUR (116,67 %) 692.000,00 EUR (115,33 %) 

2007  875.996,00 EUR (146,00 %)  650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2008 778.910,00 EUR (129,82 %) 765.910,00 EUR (127,65 %) 

2008  799.465,00 EUR (133,24 %)  650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2009    813.685,00 EUR (135,61 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

2009    893.971,51 EUR (149,00 %) 798.185,00 EUR (133,03 %) 

 

2010    813.335,00 EUR (135,56 %) 798.184,00 EUR (133,03 %) 

2010    992.756,62 EUR (165,46 %) 798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2011    894.405,00 EUR (149,07 %)  879.405,00 EUR (146,57 %) 

2011    952.911,20 EUR (158,82 %)  798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2012    929.975,00 EUR (155,00 %)  910.836,86 EUR (151,81 %) 

2012  1.011.799,68 EUR (168,63 %) 799.000,00 EUR (133,17 %) 

 

2013    986.470,00 EUR (164,41 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

2013  1.119.918,55 EUR (186,65 %) 973.970,00 EUR (162,33 %) 

 

2014    991.850,00 EUR (165,31 %) 983.850,00 EUR (163,98 %) 

2014 1.063.360,00 EUR (177,23 %) 973.970,00 EUR (163,98 %) 

 

2015 (eerste ontwerp) met enkel de 

niet-betwiste posten : 

        1.011.580,00 EUR (168,60 %) 977.718,23 EUR (162,95 %) 

 

2016  1.126.608,00 EUR (187,77 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

2016  1.226.186,97 EUR (204,36 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2017  1.132.500,00 EUR (188,75 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

2017  1.340.956,42 EUR (223,49 %) 969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2018  1.172.306,00 EUR (195,38 %) 1.126.244,09 EUR (187,70 %) 

2018  1.361.039,15 EUR (226,84 %) 1.126.244,09 EUR (187,70 %) 

 

2019  1.132.000,00 EUR (188,67 %) 1.130.000,00 EUR (188,33 %) 

 

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 

van de organieke wet van 21 juni 2002. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2019 van de Provinciale Instelling 

voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

begrotingstechnische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 27 september 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de centrale Raad der 

niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 
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afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen 

van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, 

inzonderheid de artikelen 32 en 33; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de begroting 20189 van de Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de 

gewone begroting 1.110.500,00 EUR en op de buitengewone begroting 

20.500,00 EUR of in totaal 1.131.000,00 EUR en met als geraamde 

provincietoelage 1.109.500,00 op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de 

buitengewone begroting of in totaal 1.130.000,00 EUR. 

 

Beslist wordt de begroting 2019 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische 

opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

52 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Zorginnovatie. Samenwerkingsovereenkomst tussen 

de Provincie Antwerpen, het APB Gouverneur Kinsbergencentrum 

en de Universiteit Antwerpen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op de provincieraad van 23 november 2017 werd de oprichting goedgekeurd van 

het APB GKC met als doelstelling het centrum uit te bouwen tot een dynamisch, 

modern en duurzaam kennis- en expertisecentrum van de zorg in nauwe 

samenwerking met diverse partners. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft 

uitvoering aan genoemde doelstelling. In deze samenwerkingsovereenkomst 

worden de elementen bepaald om samen met de Universiteit Antwerpen het 

APB GKC uit te bouwen tot een kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie. 

 

Het doel van de samenwerking tussen provincie Antwerpen, het APB GKC en de 

Universiteit Antwerpen is het realiseren van een kennis- en expertisecentrum voor 

de zorgeconomie met als pijlers arbeidsmarkt, ondernemerschap en innovatie in 

het domein van de zorg. Dit centrum wordt gerealiseerd binnen het gebouw en de 

site van het APB GKC. 

 

De provincie Antwerpen, het APB GKC en Universiteit Antwerpen hebben de wens 

het kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie als een dynamisch, modern 

en duurzaam centrum voor de huidige en toekomstige professionals van de private 

en de publieke sector en op de lange termijn gericht naar een ruim publiek te 

realiseren. 

 

In dat kader werd er ook een gebruiksovereenkomst tussen het APB GKC en de 

Universiteit Antwerpen opgemaakt voor het gebruik van ruimtes door de faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen binnen 

het gebouw van het APB GKC. Deze gebruiksovereenkomst werd door het 

directiecomité van het APB GKC goedgekeurd op de zitting van 27/09/2018. 

 

Voorwerp van overeenkomst: 

 

In de overeenkomst wordt de manier van samenwerken tussen provincie 

Antwerpen en Universiteit Antwerpen vastgelegd, voor het realiseren van het 

kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie in het gebouw van het 

APB GKC. Hierbij wordt de innovatieve kennis, expertise, valorisatie, arbeidsmarkt 

en ondernemerschap op vlak van zorg gestimuleerd, ondersteund en gepromoot in 

de provincie Antwerpen. 

 

Het APB GKC is beheerder en ontwikkelaar van het kennis- en expertisecentrum. 

De Universiteit Antwerpen is eigenaar van de grond en heeft de “vzw Gouverneur 

Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen” een opstalrecht verleend 

sinds 1988. Op 19 november 2012 heeft de provincie Antwerpen het opstalrecht 

overgenomen en het gebouw, opgericht door voornoemde vzw, aangekocht. De 

provincie Antwerpen heeft de site op haar beurt in gebruik gegeven aan het 

APB GKC krachtens de beheersovereenkomst tussen deze partijen. 
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De Universiteit Antwerpen is voor deze nieuwe samenwerking de wetenschappelijke 

kennisdrager en zorgt voor een groei van de kennis en expertise op vlak van zorg 

en zoekt naar potentieel voor valorisatie. 

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is het aanspreekpunt 

voor alle soorten academische samenwerkingen en kennisoverdracht in dit kader. 

 

Inhoud van samenwerking: 

 

De inhoud van de samenwerking richt zich op het stimuleren van innovatie, 

economische valorisatie, het ontwikkelen van het ondernemerschap en 

arbeidsmarkt in het domein van de zorg. De basis van de inhoud zijn hiervoor de 

volgende vijf werkpakketten: 

1. Vitale gezondheidsregio: Het installeren van samenwerkingsverbanden op vlak 

van preventie, care en cure van de bevolking en bezoekers in steden en regio’s. 

2. Zorgmodellen: Het behouden van de continuïteit van de zorg op maat van de 

patiënt in diens zorgcontext door het versterken van het ondernemerschap, 

o.a. rond interprofessioneel samenwerken. 

3. Workforcemanagement: Het opbouwen van een toereikend aantal, 

gemotiveerde, gezonde en gekwalificeerde zorgverleners. 

4. Contextgerichte zorg: Het omgaan met diversiteit vanuit de zorgvrager. 

5. Het streven naar valorisatie: De opgebouwde kennis en expertise inzetten 

richting implementatie in de praktijk. 

 

De verschillende partijen nemen in de samenwerking volgende taken op: 

 

Universiteit Antwerpen 

 Het monitoren van de werking en de resultaten van acties en projecten die 

ontwikkeld worden in het APB GKC 

 Uitvoeren van pilootproject(en) door de inzet van interne en externe middelen 

zoals er zijn: doctoraatsbursalen, postdoctorale medewerkers, … 

 Voorzien van personele omkadering o.a. door het aantrekken van 

doctoraatstudenten die gericht onderzoek verrichten in verband met de 

bovenvermelde werkpakketten en voor de monitoring van de verschillende 

acties en projecten 

 Ondersteunen van de ontwikkeling van de site (gebouw en omgeving), o.a. door 

een actieve betrokkenheid bij de opmaak van het masterplan 

 Oprichten van bijvoorbeeld een leerstoel, bijvoorbeeld “zorginnovatie” 

 Het bepalen van de logistieke invulling van deze samenwerking en financiële 

bijdrage voor het gebruik van het gebouw wordt verder concreet en 

gedetailleerd bepaald in een gebruikersovereenkomst. 

 

APB GKC 

 Ontwikkelen van de site (gebouw en omgeving) 

 Beheren van het gebouw 

 Opmaken gebruiksovereenkomst voor het beschikbaar stellen van een deel van 

de beschikbare ruimte in het gebouw met als doel expertise ontwikkeling en 

community vorming (met academisch personeel en studenten) 

 Uitwerken van een communicatiestrategie en –plan 

 Organiseren van een strategische adviesraad GKC, waarbij Universiteit 

Antwerpen, en andere partners actief worden betrokken 

 Ondersteunen van pilootproject(en) waarbij Universiteit Antwerpen als partner 

is betrokken 
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 Onderzoeken van de mogelijkheden van een samenwerkingsverband met de 

Universiteit Antwerpen voor de oprichting van bijvoorbeeld een leerstoel 

“zorginnovatie” en hiervoor de nodige middelen voorzien. 

 

Provincie Antwerpen 

 Uitzetten van de provinciale beleidslijnen zorgeconomie, -innovatie en 

arbeidsmarkt met vertaalslag naar de ontwikkeling van het APB GKC in 

afstemming met de betrokken partners 

 Stimuleren en bekendmaken van provinciale initiatieven vanuit andere 

beleidsinstrumenten (zorginnovatiefonds, wetenschapspark Niel,…) met het oog 

op synergiën 

 Het initiëren en evalueren van de werking en resultaten van acties en projecten 

die ontwikkeld worden in het APB GKC in samenwerking met partners 

 Voorzitten van de strategische adviesraad GKC. 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst ligt ook voor op de faculteitsraad van 5 oktober 

2018 van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de 

Universiteit Antwerpen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen 

Universiteit Antwerpen, Provincie Antwerpen en het Autonoom Provinciebedrijf 

Gouverneur Kinsbergencentrum m.b.t. de ontwikkeling van een kennis- en 

expertisecentrum voor de zorgeconomie met als pijlers innovatie, ondernemerschap 

en arbeidsmarkt binnen het Gouverneur Kinsbergencentrum. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- We gaan dit punt goedkeuren, maar wel met de bemerking dat er 

eigenlijk nog te veel onzekerheid is naar welke leerstoel en/of projecten onze subsidiëring 

zal gaan. Wij willen ook onze uitdrukkelijke voorkeur laten noteren dat we vinden dat de 

provinciale subsidie besteed wordt aan de leerstoel “eerstelijnszorg”. We vertrouwen 

daarbij ten zeerste op de Universiteit Antwerpen. 
 

 

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. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

55 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja. 



VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2018 

 37 

4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. 

Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. 

Ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling 

van uitgaande post - deelname aan de raamovereenkomst 

van de Vlaamse Overheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 26 januari 2017 heeft de provincieraad beslist de samenwerking 

met bpost voor het versturen van brievenpost verder te zetten 

- Tot 31 maart 2018 voor wat de zendingen van de dienst Fiscaliteit betreft 

- Tot de start in de loop van 2017 van de nieuw te sluiten raamovereenkomst 

voor alle zendingen behalve pakketten. 

 

In zitting van 3 mei 2018 heeft de deputatie een verlenging goedgekeurd van de 

overeenkomst met bpost voor de dagelijkse zendingen tot 31 juli 2018 in 

afwachting van de gunning van een raamovereenkomst voor postdiensten door de 

Vlaamse Overheid. 

 

De informatie voor toetreding tot de opdracht van het Facilitair Bedrijf is echter 

slechts laat in september beschikbaar gekomen. 

 

Het gaat over een raamovereenkomst voor aanneming van diensten voor ophaling, 

behandeling, frankering, verzending en bedeling van uitgaande post. Perceel 2: Het 

ophaalpunt is gelegen in een gebouw waarin een enkele rechtspersoon of enkele 

rechtspersonen gebruik maakt of maken van de dienstverlening en waar de 

dienstverlener een vaste dag of een aantal vaste dagen per week, behoudens 

vakantiedagen, de beschreven ophaaldiensten uitvoert. 

 

De Vlaamse overheid nam op 9 januari 2018 de principiële tot plaatsing van de 

raamovereenkomst met de openbare procedure als plaatsingsprocedure. Het 

Facilitair Bedrijf werkt als aankoopcentrale en het bestek voorziet de Vlaamse 

provincies als mogelijke gebruikers. 

 

Op 25 mei 2018 nam de Vlaamse Regering de beslissing tot toewijzing van perceel 

aan Bpost nv. De looptijd van de overeenkomst vangt aan op 3 september 2018. 

De duur van deze overeenkomst bedraagt 36 maanden verlengbaar met 

12 maanden. 

 

Deze overheidsopdracht komt overeen met de huidige en toekomstige behoeftes 

van provincie Antwerpen inzake services uitgaande post en tegen dezelfde en soms 

een interessantere kostprijs dan we vandaag dienen te betalen. Het biedt ons 

tevens de mogelijkheid om deze services uit te besteden in overeenstemming met 

regelgeving overheidsopdrachten. 

 

Op basis van het het huidige verbruik worden de kosten van de opdracht over een 

periode van 36+12 maanden geraamd op 950.000 euro. De ARK Code voor deze 

opdracht is 61300000 (ramingsnummer 2018140824). 
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Het departement Logistiek stelt daarom voor om in te stappen op deze opdracht. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 § 2 11° van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de opdracht aan bpost voor de dagelijkse brievenpost afloopt en 

het noodzakelijk is de continuïteit van verzendingen te blijven verzekeren; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de deelname aan de raamovereenkomst van de Vlaamse 

Overheid goed voor ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling van 

uitgaande post. 

 

 

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. 

56 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/2 en 4/3 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg - Provinciaal groendomein De Averegten. 

Aankoop percelen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op verzoek van de het departement Vrije Tijd onderzocht Team Vastgoed van het 

departement Logistiek de aankoopmogelijkheid van 2 percelen grond palende aan 

groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg. 

 

In zitting van 28 juni 2018 gaf de deputatie opdracht aan Team Vastgoed om over 

te gaan tot onderhandeling met de eigenaar op basis van het bekomen 

schattingsverslag voor beide gronden, ten bedrage van 15,00EUR/m². 

 

Thans wordt de bekomen verkoopbelofte voorgelegd voor de aankoop jegens de 

echtgenoten Scheers-Van Daele van de 2 betrokken percelen, ten kadaster gekend: 

 Heist-op-den-Berg, derde afdeling, sectie A, nummer 274A, groot volgens 

kadaster 63m² 
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 Heist-op-den-Berg, derde afdeling, sectie A, nummer 274B, groot volgens 

kadaster 5.617m² 

Tegen de totale som van 85.200,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2018. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor de uitbreiding van groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg, wordt 

machtiging verleend tot de aankoop van 2 percelen in Heist-op-den-Berg voor 

inlijving bij provinciaal domein De Averegten jegens de echtgenoten Scheers-Van 

Daele, ten kadaster gekend:  

 Heist-op-den-Berg, derde afdeling, sectie A, nummer 274A, groot volgens 

kadaster 63m² 

 Heist-op-den-Berg, derde afdeling, sectie A, nummer 274B, groot volgens 

kadaster 5.617m². 

Tegen de totale som van 85.200,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Vastgoed. Mol. Provinciaal domein Zilvermeer. 

Verwerving gronden voor parking. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

De provincie Antwerpen doet momenteel onderzoek naar een optimalisering van de 

parking aan de Zilvermeerlaan aan het provinciaal domein Zilvermeer te Mol. Bij 

deze oefening is gebleken dat de huidige “overloopparking”, gelegen aan de 

overzijde van de Zilvermeerlaan t.o.v. de inkom van het domein, nog eigendom is 

van N.Z.M., een vennootschap die deel uitmaakt van de Sibelco-groep. 
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Bij aanleg van de parking destijds was het de bedoeling dat hiervoor een 

gebruiksovereenkomst werd opgesteld maar deze is nooit geofficialiseerd. Ondanks 

de specifieke ruimtelijke bestemming van parking en het feitelijk gebruik als 

overloopparking, zijn deze gronden momenteel dus nog geen eigendom van de 

provincie Antwerpen en wordt een verwerving hiervan met huidig verslag 

voorgelegd. 

 

Voorwerp van de aankoop 

 

De “overloopparking” wordt momenteel door het Zilvermeer gebruikt in het geval 

de vaste parking P1 van het Zilvermeer volzet is en als bijkomende parking bij 

evenementen aan de jachthaven. Het gaat om de kadastrale percelen Mol, 

2e afdeling, sectie B, nummers 2006C, 2008C en een deel van 2176H11, in totaal 

3ha87a45ca groot. 

 

Op het gewestplan zijn deze gronden ingekleurd als ‘ontginningsgebied met 

nabestemming recreatie’. Via het PRUP Kanaalplas Mol kregen deze gronden de 

bestemming ‘zone voor parking: groene parking’. Het perceel 2176H11 heeft 

slechts gedeeltelijk de bestemming ‘zone voor parking’, de rest van het perceel 

werd ingekleurd als ‘watergebonden bedrijventerrein’. Voor de verwerving van de 

“overloopparking” is enkel het gedeelte dat ingekleurd werd als “groene parking” 

van dit perceel nodig. Het resterende deel is nog in gebruik bij Sibelco. Voor de 

opsplitsing van dit perceel, en voor de vestiging van een erfdienstbaarheid voor een 

pijpleiding van Sibelco, werd een afbakeningsplan opgemaakt. 

 

U vindt een overzichtskaart, alsook het betrokken afbakeningsplan digitaal 

bijgevoegd. Op de overzichtskaart staan de kadasternummers aangegeven. 

 

Er werd intussen een schatting voor de betrokken gronden bekomen. Op basis 

daarvan werd onderhandeld met de eigenaar en kon er een verkoopbelofte 

bekomen worden aan de schattingsprijs van 328.391,12 EUR. U vindt zowel de 

schatting als de verkoopbelofte digitaal toegevoegd. 

 

Bijzondere voorwaarden 

 

De volgende bijzondere voorwaarden werden in de verkoopbelofte opgenomen: 

I. Over het goed lopen er ondergrondse en bovengrondse leidingen van de 

verkoper welke niet mee verkocht worden en eigendom blijven van de 

verkoper. In de verkoopakte dienen de nodige kosteloze en eeuwigdurende 

erfdienstbaarheden voor deze leidingen voorzien te worden. Er dient tevens 

een dienstbaarheid van toegang en doorgang voorzien te worden 

(genaamd werkzone), zodat de verkoper, haar rechthebbenden, 

aangestelden en gevolmachtigden te allen tijde toegang hebben tot deze 

leidingen ten einde bezichtiging, werken eraan en onderhoud van de 

leidingen uit te voeren en hierop alle maatregelen van, toezicht uit te 

oefenen. Deze werkzone zal in samenspraak met de provincie Antwerpen 

worden aangeduid op het op te maken opmetingsplan. 

II. Voor de goede orde verklaart de verkoper dat het fietspad dat over het te 

verkopen goed loopt aangelegd werd door de provincie Antwerpen. 

III. De kosten, rechten en erelonen van de aankoopakte, de andere 

bijkomende kosten van de koop waaronder de opmaak van het 

opmetingsplan, alsmede de kosten die betrekking hebben op de 



VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2018 

 41 

leveringsplicht van de kandidaat-verkoper, zijn ten laste van de provincie 

Antwerpen. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om machtiging te geven voor deze aankoop en de 

bijzondere voorwaarden hierbij. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de éénzijdige verkoopbelofte; 

 

Gelet op het opmetingsplan; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot aankoop van enkele gronden, momenteel in gebruik als 

overloopparking van het provinciaal domein Zilvermeer, ten kadaster gekend als 

Mol, 2e afdeling, sectie B, nummers 2006C, 2008C en een deel van 2176H11, in 

totaal 3ha87a45ca groot, zoals voor het deel van perceel 2176H11 aangeduid op 

afbakeningsplan van landmeter-expert Johan Arnauw dd. 24 augustus 2018. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de volgende bijzondere voorwaarden goed: 

I. Over het goed lopen er ondergrondse en bovengrondse leidingen van de 

verkoper welke niet mee verkocht worden en eigendom blijven van de 

verkoper. In de verkoopakte dienen de nodige kosteloze en eeuwigdurende 

erfdienstbaarheden voor deze leidingen voorzien te worden. Er dient tevens 

een dienstbaarheid van toegang en doorgang voorzien te worden 

(genaamd werkzone), zodat de verkoper, haar rechthebbenden, 

aangestelden en gevolmachtigden te allen tijde toegang hebben tot deze 

leidingen ten einde bezichtiging, werken eraan en onderhoud van de 

leidingen uit te voeren en hierop alle maatregelen van, toezicht uit te 

oefenen. Deze werkzone werd in samenspraak met de provincie Antwerpen 

aangeduid op het afbakeningsplan van landmeter-expert Johan Arnauw dd. 

24 augustus 2018. 

II. Voor de goede orde verklaart de verkoper dat het fietspad dat over het te 

verkopen goed loopt aangelegd werd door de provincie Antwerpen. 
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III. De kosten, rechten en erelonen van de aankoopakte, de andere 

bijkomende kosten van de koop waaronder de opmaak van het 

opmetingsplan, alsmede de kosten die betrekking hebben op de 

leveringsplicht van de kandidaat-verkoper, zijn ten laste van de provincie 

Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/2 en 4/3 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

56 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/2 en 4/3 worden goedgekeurd met 56 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/4 en 4/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Presidentbuilding Franklin Rooseveltplaats. 

Verkoop aan Sensoa. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

Met akte van 6 maart 2012 kocht de provincie Antwerpen 58% onverdeeld aandeel 

in mede-eigendom van de 5e verdieping en 2 ondergrondse parkeerplaatsen aan de 

Presidentbuilding, gelegen aan de Franklin Rooseveltplaats te Antwerpen. De 

overige 42% werd aangekocht door Sensoa. Op dezelfde dag werd het aandeel in 

mede-eigendom van de provincie in erfpacht gegeven aan Sensoa. Sensoa heeft 

momenteel dus het volledige “beschikkingsrecht” over het goed en draagt ook alle 

kosten en lasten met betrekking tot dit goed. U vindt de aankoopakte en de 

erfpachtakte digitaal bijgevoegd. 

 

Recent stelde Sensoa de vraag aan de provincie om de 2 ondergrondse 

parkeerplaatsen te verkopen of eventueel deel te nemen in de kosten voor de 

renovatie van de ondergrondse parking. Deze vraag vloeit enerzijds voort uit een 

reeds jarenlang lopend juridisch geschil met de nv Interparking aangaande het 

beheer en de kosten voor deze parkeerplaatsen, en anderzijds uit het feit dat de 

ondergrondse parking voor een renovatie staat waarvoor de mede-eigenaars 

financieel zullen moeten bijdragen. 

 

Verkoop van het aandeel van de provincie in het gebouw 

 

Naar aanleiding van deze vraag van Sensoa heeft de provincie op haar beurt aan 

Sensoa de vraag gesteld of ze interesse hebben om het gehele aandeel in (naakte) 

mede-eigendom dat de provincie bezit in de Presidentbuilding aan te kopen, 

namelijk voor 58% onverdeeld aandeel in mede-eigendom van de 5e verdieping van 
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het gebouw en van de 2 ondergrondse parkeerplaatsen. Dat dit aandeel in 

mede-eigendom is en bij aankoop in erfpacht gegeven is aan Sensoa verantwoordt 

een onderhandse verkoop aan Sensoa zonder “openbare verkoopprocedure”, gezien 

Sensoa erfpachter én mede-eigenaar is en de facto de enige kandidaat zal zijn om 

het aandeel in mede-eigendom van de provincie aan te kopen. 

 

Het voorstel is om het geheel te verkopen aan de aankoopprijs die de provincie 

destijds betaald heeft, geïndexeerd tot op heden op basis van de index der 

consumptieprijzen. Een huidige schatting van het pand zou immers een “vertekend” 

beeld geven aangezien de provincie en Sensoa het destijds samen “casco” 

aankochten. De afwerking en inrichting van de ruimtes werd volledig door Sensoa 

uitgevoerd en betaald. Het aandeel van de provincie in de aankoopprijs bedroeg 

394.400 EUR. Geïndexeerd vanaf maart 2012 tot op moment van opmaak van dit 

raadsbesluit (index augustus 2018) bedraagt dit 429.744 EUR. 

 

Sensoa heeft intussen laten weten dat haar Raad van Bestuur bereid is tot aankoop 

van het geheel aan deze voorwaarden. 

 

Financieel gezien is dit voor de provincie een interessante transactie. Het aandeel in 

(naakte) mede-eigendom brengt momenteel financieel immers niet veel op. 

 

De deputatie stelt dan ook voor het aandeel van 58% in mede-eigendom van de 

5e verdieping en 2 parkeerplaatsen van de Presidentbuilding aan de Rooseveltplaats 

te Antwerpen te verkopen aan Sensoa aan de aankoopprijs van destijds, 

geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen tot september 2018. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de aankoop- en erfpachtakte dd. 6 maart 2012 betreffende de 

5e verdieping en 2 ondergrondse parkeerplaatsen in de Presidentbuilding gelegen 

aan de Franklin Rooseveltplaats te Antwerpen; 

 

Gelet op de geïndexeerde aankoopprijs; 

 

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 tot verkoop aan vzw Sensoa van 58% aandeel in naakte 

eigendom van de 5e verdieping en 2 ondergrondse parkeerplaatsen van de 

“Presidentbuilding”, gelegen te Rooseveltplaats 8/18 te Antwerpen voor een 

vergoeding van de aankoopprijs die de provincie Antwerpen in maart 2012 

betaalde, geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen vanaf maart 

2012 tot september 2018. 
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Artikel 2: 

Beslist wordt aan de hypotheekbewaarder ontslag van ambtshalve inschrijving te 

verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Vastgoed. Balen. Sociale huisvesting. Bevrijdingsstraat 3. 

Verkoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 3 november 2017 ontving het departement Logistiek de vraag van de gemeente 

Balen of de Provincie bereid was de woning gelegen te Balen, Bevrijdingsstraat 3 te 

verkopen om de site van het vrijetijdscentrum “De Kruierie” te Balen verder uit te 

breiden. 

 

De provincie kocht deze woning, kadastraal gekend als, Balen, 1ste afdeling, sectie 

A, nummers 965/L en 965/k met een oppervlakte van 5 are aan op 15 januari 1999 

voor een bedrag van 3.400.000 BEF. 

 

Met akte van 18 juni 1999 werd de woning in erfpacht gegeven aan het OCMW van 

Balen voor een periode van 50 jaar en een jaarlijkse canon van 1 EUR met als doel 

de woning aan te wenden voor sociale huisvesting nadat de nodige 

verbouwingswerken werden uitgevoerd. 

 

De erfpachtakte voorziet in artikel 9 een voorkooprecht in hoofde van de erfpachter 

indien deze tijdens of op het einde van de erfpacht de woning wenst te kopen en dit 

op basis van een schatting van het aankoopcomité. 

 

De gemeente Balen beroept zich op dit artikel 9 en het aan haar toegekende 

voorkooprecht doch ingevolge de reorganisatie van de aankoopcomités maken zij 

niet langer schattingen op. 

 

Het team Vastgoed heeft contact genomen met de gemeente Balen en in 

gezamenlijk akkoord werd landmeter-expert Nick Debloudts aangesteld. 

 

Er werd een schatting voor een bedrag van 165.000 EUR. 

 

In zitting van 10 september 2018 gaf het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Balen haar akkoord met de aankoop van deze woning aan 

schattingsprijs en het dragen van de kosten voor het verlijden van de akte. 

 

Gelet op het feit dat de erfpachtakte een mogelijkheid voorziet om de erfpacht 

vroegtijdig te beëindiging en de gemeente Balen de woning zal aanwenden voor het 

algemeen nut, zijnde de uitbreiding van het vrijetijdscentrum “De Kruierie” vraagt 

uw college uw raad akkoord te gaan met de verkoop van deze woning aan de 

gemeente Balen tegen schattingsprijs. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de vraag van de gemeente Balen tot verkoop van de woning, gelegen te 

Balen, Bevrijdingsstraat; 

 

Gelet op het voorkooprecht in hoofde van de gemeente Balen; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2018; 

 

Gelet op de schatting; 

 

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 tot de verkoop van de woning, gelegen te Balen, 

Bevrijdingsstraat 3, kadastraal gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummers 

965/L en 965/k met een oppervlakte van 5 are aan de gemeente Balen. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de hypotheekbewaarder ontslag van ambtshalve inschrijving te 

verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/4 en 4/5 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

57 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/4 en 4/5 worden goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij een 

onthouding. 
 

De heer WILLEKENS laat weten dat zijn onthouding een ja-stem mag worden. 
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Nr. 4/6 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. 

Vervroegde erfpachtverbreking TPA. 

Verkoop. Goedkeuring. 

 

 

Afgevoerd van de agenda. 
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7. Recreatie en toerisme 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/18/0680: Subsidies voor 

het merodeproject (V)/Groene ruimte. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Binnen het exploitatiebudget – beleidsdomein Vrije Tijd is er een budget van 

450.000,00 EUR beschikbaar voor subsidies voor het gebiedsprogramma de 

Merode. 

 

Het plattelandsproject de Merode werd in 2006 opgestart door de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM). Zij brachten een twintigtal organisaties samen om het 

plattelandsbeleid in de betrokken gemeenten te versterken. Naast het uitvoeren 

van ingrepen in het landschap via het instrument landinrichting werd ook aandacht 

gegeven aan de inwoners van het gebied. 

 

Het Merodegebied strekt zich uit over de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en 

Limburg en omvat de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, 

Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. 

 

Recent werd de coördinatie van het plattelandsproject de Merode officieel 

overgedragen van VLM naar de drie betrokken provincies. De provincie Antwerpen 

treedt op als trekker van het project. In dit project zijn zeer veel verschillende 

partners betrokken: de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, de 

9 betrokken gemeenten (Westerlo, Herselt, Laakdal, Geel, Hulshout, Aarschot, 

Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo), de Vlaamse Agentschappen VLM, ANB 

en Onroerend Erfgoed, de abdijen van Averbode en Tongerlo, Natuurpunt, 

Boerenbond, Rurant, Kempens Landschap, de Merode Ondernemers en Toerisme 

Provincie Antwerpen. 

 

Al deze partners hebben hun engagement toegezegd om het project in de toekomst 

verder te zetten en de meesten dragen ook structureel financieel bij aan de verdere 

uitbouw van het project. Om het project op een efficiënte manier te kunnen 

beheren, werd door de verschillende partners de vzw de Merode, Prinsheerlijk 

platteland opgericht. Het doel van deze vzw is de omgevingskwaliteit van het 

gebied de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te 

ontwikkelen door:  

- de kernkwaliteiten van het gebied de Merode te koesteren; 

- de regionale economie in het gebied de Merode te versterken; 

- een samenwerking met de inwoners te creëren; 

- de werking van de vereniging duurzaam te verankeren voor de toekomst. 

 

In dit verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidies voor het Merodeproject’. 
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 Werkingssubsidie aan vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland (deelbudget 

450.000,00 EUR) 

 

Vanuit de vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland, waarin alle betrokken partners 

participeren, wordt het gebied verder ontwikkeld. Vanuit deze vzw zullen 

initiatieven genomen worden in verband met het beheer en de verdere uitbouw en 

ontwikkeling van het gebied. Recent werd vanuit deze vzw een subsidie oproep 

verspreid voor projecten of evenementen die gelinkt kunnen worden aan het 

integraal plan de Merode, opgesteld om de omgevingskwaliteit in het gebied te 

versterken. 

 

Van het voorziene subsidiebedrag is 200.000 EUR voorzien voor de werking 2020 

van de vzw. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 450.000,00 EUR aan de vzw de Merode, 

Prinsheerlijk Platteland, vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidies voor het 

Merodeproject’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 

0680/64900000 (ramingsnummer). 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 8/1 en 8/2 met één stemming af te handelen. 

De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 8/1 van de agenda 

 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring nieuwe 

overeenkomst met vzw Contractor Safety Management 

voor het verder afnemen van VCA-examens vanaf 1/11/2018. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Dit besluit kadert in volgend actieplan en actie van het Provinciaal 

Veiligheidsinstituut (PVI): 

 

Actieplan 

We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven 

aan met betrekking tot welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer en dit 

zowel voor professionelen als voor het brede publiek. 

 

Actie 

Als erkend examencentrum nemen we VCA-examens af bij leerlingen van het 

secundair onderwijs en bij werknemers. 

 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is door de vzw BeSaCC-VCA erkend als 

examencentrum en mag hiervoor VCA-examens afnemen, met het beschermde 

woord- en beeldmerk VCA op de uitgereikte attesten. Het PVI neemt examens af in 

de 3 landstalen + Engels. 

Vanzelfsprekend blijft dit een belangrijk onderdeel van onze inspanningen m.b.t. 

het promoten van welzijn op het werk; niet alleen voor bedrijven, maar ook voor 

onderwijs en organisaties uit de sociale economie. 

 

Op 24 februari 2011 werd door de provincieraad een overeenkomst goedgekeurd 

tussen BeSaCC-VCA en vzw Contractor Safety Management enerzijds en het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut anderzijds. Op die manier kon het PVI verder 

optreden als erkend examencentrum. Deze overeenkomst regelde o.a. de kosten 

verbonden aan het woord- en beeldmerk en de bijdrage aan de ontwikkelings- en 

exploitatiekosten van de examenbatterij. 

 

Einde 2015 verduidelijkte de vzw BeSACC-VCA artikel 5.5 (betaling van de 

verschuldigde vergoedingen en kosten) van de samenwerking; Omdat dit juridisch 

een nieuwe overeenkomst betrof, werd deze aangepaste overeenkomst (die feitelijk 

al werd toegepast), na interne controle opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de 

provincieraad, in zitting van 24 mei 2017. 

 

Intussen bezorgde de vzw Contractor Safety Management ons begin september 

2018 een nieuwe, te ondertekenen overeenkomst, met een aantal gewijzigde 

bepalingen. De belangrijkste daarvan situeren zich in artikel 5.4. en hebben 

betrekking op: 

 

1. de verhoogde bedragen (onder andere te wijten aan een nieuw 

beheerssysteem m.b.t. (beeldscherm-)examenbatterij) 
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2. de verschuldigde vergoedingen per kandidaat, die niet meer concreet 

vermeld worden, maar als volgt omschreven zijn: 

'De vergoedingen zijn deze zoals gepubliceerd op het elektronisch platform 

en op de website van de VCA-beheersorganisatie.' 

 

Aangezien er ondertussen ook een nieuwe wet op de overheidsopdrachten geldt, 

beroepen we ons voor de hernieuwing van de samenwerking met de vzw Contractor 

Safety  Management op de bepalingen in verband met beschermd recht uit artikel 

42 §1,1. iii van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 15 juni 2016. 

 

De aan uw raad voorgelegde overeenkomst zal ingaan na ondertekening door beide 

partijen, vanaf 1 november 2018. Tot dan gelden de huidige tarieven, vermeld in 

de op 24 mei 2017 goedgekeurde overeenkomst. 

 

Voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling van de facturen, zal het PVI 

jaarlijks een bestelbon opmaken. De daartoe bestemde gelden zijn voorzien op 

budgetsleutel: 2018/61300000/16/0490 Overige diensten en diverse 

leveringen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid. 

Actienummer: 2018140112 

Ramingsnummer: 2018140059 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de beslissing van de provincieraad van 24 februari 2011, waarbij de 

overeenkomst tussen vzw BeSaCC-VCA, vzw Contractor Safety Management en het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut over de afdracht van VCA-attesten werd 

goedgekeurd; 

 

Gelet op de beslissing van de provincieraad van 24 mei 2017, waarbij de 

aangepaste overeenkomst tussen vzw Contractor Safety Management en het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut werd goedgekeurd; 

 

Gelet op de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 15 juni 2016, artikel 42 §1,1.iii; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De bijgevoegde overeenkomst tussen vzw Contractor Safety Management en 

provincie Antwerpen wordt goedgekeurd, waarbij gedeputeerde Jan De Haes en 

griffier Danny Toelen gemachtigd worden om de overeenkomst voor provincie 

Antwerpen te ondertekenen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 8/2 van de agenda 

 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassing cursisten- en 

examenreglement inclusief samenstelling van 

het beroepsorgaan voor de behandeling van beroepen 

voor specifieke veiligheidsopleidingen van 

het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Toepasselijk Actieplan: Veiligheid verhogen via informeren, vormen en 

sensibiliseren en bouwen aan een netwerk. 

Actie: We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen 

inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, 

ofwel via eigen aanbod, ofwel door samen te werken met partners in de sector. 

 

In de zitting van 28 september 2017 keurde de provincieraad een 

gemeenschappelijk reglement goed voor de verschillende open opleidingen (met 

getuigschrift) die het PVI organiseert. In het reglement staan de studievoorwaarden 

en afspraken waartoe de cursist en het PVI zich verbinden in de vermelde 

opleidingen. Het reglement is raadpleegbaar op het cursistenplatform en de cursist 

ontvangt op de eerste cursusdag een geprint exemplaar tegen handtekening voor 

ontvangst. 

 

Aan de opbouw van het voorgelegde reglement is niets gewijzigd. Het reglement 

bestaat dus uit een stam met drie aparte aanvullende bepalingen (annexen) die 

specifiek zijn voor de verschillende opleidingen, nl.: 

 

- Aanvullende vormingen Niveau II voor preventieadviseurs; 

- Basiscursus Veiligheidskunde Niveau III; 

- Upgrade-opleiding voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

 

De belangrijkste wijziging betreft de vermelding van het provinciale privacybeleid 

en de wijze waarop het PVI de door cursisten verstrekte persoonsgegevens 

verwerkt, uiteraard conform de GDPR. Daarnaast wijzen we cursisten op hun 

engagement tot bijwonen van de lessen, vullen we de bepalingen i.v.m. 

auteursrecht van presentaties aan, en geven we een aantal semantische 

verduidelijkingen, zoals het begrip ’fraude’ en ‘beroepsmogelijkheden’. In de 

annexen geven we per opleidingsonderdeel de indieningstermijnen en 

minimumscores om te slagen schematisch weer. 

 

Bijkomend verzoeken we uw raad kennis te nemen van de volgende samenstelling 

van de beroepsinstantie, die samenkomt volgens de bepalingen van artikel 9, en 

zonder vergoeding: 

 

a. Voorzitter (extern en stemgerechtigd): 

i. Departementshoofd DOE 

b. Leden (stemgerechtigd): 

i. Intern 

1. Teamleider dienst opleidingen PVI 

2. Directeur PVI 
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ii. extern lid 

1. professor Anne Van Regenmortel (departement rechten 

– Universiteit Antwerpen) 

plaatsvervanger: Karen Muylaert (departement rechten 

– opleidingscoördinator Universiteit Antwerpen) 

c. Secretaris (niet stemgerechtigd): cursusbegeleider PVI 

 

Het reglement Opleidingen wordt rechtsgeldig voor alle vermelde opleidingen die 

starten vanaf 1 november 2018. 

 

Naast het opleidingsreglement heeft het PVI ook een brochure die de cursisten op 

de eerste cursusdag ontvangen. Deze onthaalbrochure bevat informatie van 

praktische aard over de studie en organisatie, en geeft ook meer uitleg over de 

werking van de provincie en het PVI. Omdat die brochure meermaals per jaar wordt 

geactualiseerd en geen reglementair karakter heeft, wordt zij niet aan de 

provincieraad voorgelegd. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 42-43; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieaard keurt de wijzigingen aan het reglement voor open opleidingen en 

de samenstelling van de beroepsinstantie van het PVI goed. 

 

 

Bijlage: Reglement open opleidingen PVI 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 8/1 en 8/2 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 8/1 en 8/2 worden goedgekeurd met 60 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 voor Leefmilieuprojecten. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 

2018140443) - 'Subsidies voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 EUR 

uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Met dit verslag wordt een zesde reeks projecten voor een bedrag van 70.000 EUR 

voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Voor deze projecten zal een voorschot van 100% in 2018 uitbetaald worden op last 

van afrekening in 2019. 

 

1. Project ‘Een PPS voor PPS Overeenkomst provincie Antwerpen – 

Natuurpunt Studie m.b.t. samenwerking rond provinciaal prioritaire 

soorten 2018-2019’ 

30.000 EUR aan Natuurpunt Studie vzw 

Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomsten 

2016-2017 en 2017-2018. Als provinciebestuur hebben we nood aan actuele 

informatie over de provinciale prioritaire soorten ter ondersteuning van het 

provinciale (natuur)beleid en om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Via dit 

project wordt logistieke ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die betrokken zijn 

bij het verzamelen van deze informatie. 

Naast het aanleveren van deze soortgegevens omvat het project eveneens de 

mogelijkheid om de deskundigheid van Natuurpunt Studie vzw inzake behoud en 

beheer van fauna en flora en digitale communicatie m.b.t. natuurstudie in de 

provincie Antwerpen in te zetten. 

 

2. Project ‘Grote Nete woud – Gebiedspotenties o.b.v. Ecosysteemdiensten’ 

40.000 EUR aan Universiteit Antwerpen 

Het bovenstroomse deel van de Grote Nete en haar zijrivieren is gekend omwille 

van haar natuurlijkheid en het rijke, zeer afwisselende landschap. Het gebied 

herbergt belangrijke natuurwaarden en bijzondere biotopen. Naast het herbergen 

van een enorme biodiversiteitswaarde, leveren deze gebieden tal van diensten. 

Naast meer gekende diensten zoals natuurbeleving, recreatie en de daarmee 

geassocieerde gezondheidseffecten, leveren ze ook regulerende diensten aan de 

maatschappij, zoals waterberging tijdens periodes van veel regen, vastlegging van 

CO2 uit de atmosfeer of aanvulling van grondwatervoorraden voor drinkwater. Deze 

talrijke functies van het landschap zijn echter niet steeds gekend waardoor ze 

dreigen verloren te gaan. 
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Uit vorige projecten hebben we geleerd dat ecosysteemdiensten ervoor kunnen 

zorgen dat de verbondenheid bij Open Ruimteprojecten tussen verschillende 

actoren in het gebied wordt vergroot, dat er meer begrip komt voor andere 

doelstellingen en standpunten en dat er sneller kan worden samengewerkt naar één 

doel. Via dit project willen we het samenwerkingsverband dat door de provincie 

werd opgestart in het kader van het strategisch project ‘Landschap in Actie’ 

continuïteit bieden zodat de verschillende partners binnen hun eigen projecten 

rekening kunnen houden met de eigenheid en de typische kenmerken van de 

streek. Om zo mee concrete invulling te geven aan het provinciale Natuur- en 

Landschapsbeleid. Dankzij dit project wordt bovendien de overgang gemaakt naar 

het Strategisch project ‘Het Grote Netewoud groeit verder…’ zodat dankzij de 

ontstane gemeenschappelijke inzichten er kan worden overgegaan naar concrete 

realisaties. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 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 voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2018140443) - 'Subsidies voor 

leefmilieuprojecten'. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
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12. Waterbeleid 

 

Nr. 12/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. 

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

Raamovereenkomst grondige slibruiming van 

waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen – 

dienstjaar 2019 - 2022. Bestek en wijze van gunnen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van  

- PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen.  

- Actieplan 2018140120: Voeren van een integraal waterlopenbeheer 

- Actie 2018140398: Het beheren van de provinciale waterlopen 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor Raamovereenkomst grondige slibruiming van waterlopen 

2e categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 2022. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming. 

 

Deze slibruimingen zijn noodzakelijk om wateroverlast in de provincie Antwerpen te 

voorkomen. 

 

De kosten worden geraamd op 1 800 480,00 EUR, btw inbegrepen (looptijd 

raamcontract vier jaar van 2019 tot en met 2022). 

 

De deelopdrachten van dit raamcontract zullen met zekerheid onder het 

drempelbedrag van 144 000,00 EUR, exclusief btw blijven voor het vaststellen van 

het gunningsbesluit voor onroerende investeringen (deelopdracht per slibruiming 

die moet worden uitgevoerd). Voor de totale duur van het raamcontract zouden er 

rond de 60 deelopdrachten aan de deelnemers worden toegewezen. De toewijzing 

van deze deelopdrachten kan dus telkens door de gedelegeerde budgethouder 

worden goedgekeurd. Er is gekozen voor een raamovereenkomst met 

deelopdrachten om snel te kunnen optreden. De opdracht zal aan maximaal 

2 opdrachtnemers worden toegewezen. 

 

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319 (jaarlijks geraamd bedrag is 

450 120,00 EUR, btw inbegrepen). 

 

Het huidige ontwerp werd opgesteld met het oog op het uitschrijven van een 

openbare procedure. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 oktober 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de slibruimingswerken in waterlopen van 2e categorie 

noodzakelijk zijn om wateroverlast te beperken of te voorkomen; 

 

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het krediet voorzien op budgetcode 22610000/20/0319 van het 

investeringsbudget 2019-2022; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp voor Raamovereenkomst grondige slibruiming van 

waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 2022. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast 

te stellen. 

 

De kosten worden geraamd op 1 800 480,00 EUR, btw inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
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14. Interpellaties 

 

Nr. 14/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met vier jaar loze beloften 

voor boscompensatie in Hoboken, 

ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 

Interpellatie 

 

Bij deze kom ik tussen namens diverse medewerkers van de vzw Natuurpunt 

Hobokense Polder, waarvan ik zelf ook lid ben. 

Het doel is lucht te geven aan hun terechte verontwaardiging dat het 

provinciebestuur, bijna vijf jaar na haar formele beloften, nog geen stap verder 

staat in het verwezenlijken van de boscompensaties waartoe zij gehouden is. 

 

Inderdaad, bijna vijf jaar is het geleden dat het provinciebestuur, meer bepaald op 

16/1/2014, volgende persmededeling verspreidde. Ik citeer: 

‘Provincie zet mee haar schouders onder boscompensatie in Hoboken 

Het beroep tegen de verkaveling Salesianenlaan in Hoboken wordt niet ingewilligd. 

Evenwel zal een halve hectare van het huidig bos wel openbaar domein worden en 

komt er een maximale boscompensatie in de nabije omgeving. Een halve hectare 

van het huidige bos wordt gevrijwaard en zal door de eigenaar worden 

overgedragen aan de stad Antwerpen. Die zal er dan een openbaar bos van maken 

en onderhouden. Daarnaast voorziet de vergunning ook een geldelijke compensatie 

voor de aanplanting van een nieuw bos. De provincie zal erop toezien dat dit 

budget ook daadwerkelijk zal geïnvesteerd worden in boscompensatie in de 

omgeving. 

De provincie Antwerpen zal hiervoor in nauw overleg met het Agentschap voor 

Natuur en Bos, maximale inspanningen leveren om de noodzakelijke 

boscompensatie te verrichten via de aanplanting van een nieuw bos, zo dicht 

mogelijk in de omgeving van het betrokken gebied. 

Hiervoor wordt op de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheden binnen het 

provinciaal patrimonium (groendomeinen, dienst integraal waterbeleid, …). Verder 

zal de provincie aan haar bevoorrechte partners: de bosgroepen en het 

landschapspark Zuidrand, voorstellen een verkenning naar bebossing te 

ondernemen.” Einde citaat. 

 

Waar staan we nu? 

 

Wel, meer dan vier en een half jaar later blijkt van deze boscompensatie nog NIETS 

gerealiseerd te zijn. Ik heb vzw Natuurpunt Hobokense Polder gecontacteerd omdat 

ik ervan uitga dat zij dit dossier wel opvolgen. Zij delen mij het volgende mede: 

1. Ten tijde van die persnota hebben wij éénmaal een bespreking gehad met 

de bevoegde Bestendig Afgevaardigden en hun administratie, waarbij we 

enkele summiere ideeën voor bebossing geformuleerd hebben. Bestendig 

Afgevaardigde Lemmens was toen enthousiast om een rechtstreekse 

wandelverbinding te maken tussen dit restant van het eikenbos en de natuur 

van Fort VII. Na deze bespreking is het oorverdovend stil gebleven en 

hebben we ‘in de omgeving van het betrokken gebied’ geen enkele 

boscompensatie gezien. Integendeel, de voorbije jaren zijn binnen een straal 

van een goede 600 m van de verkaveling Salesianenlaan bijkomend nog 

volgende ‘bossen’ gesneuveld: 

a. Een bos tussen de parking van de Colruyt en de Krijgsbaan; 
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b. Een deel bos tussen de A. Einsteinlaan en de schoolgebouwen. 

2. In oktober 2017 hebben wij een nieuwe poging gedaan om tot 

boscompensatie te komen. Wij hebben in een met de administratie van de 

provincie besproken nota namelijk 7 voorstellen gedaan om te bebossen in 

of nabij Hoboken. Eén jaar later is deze nota blijkbaar pas overgemaakt aan 

de ‘Bosgroep Antwerpen Noord’ en staan we nog even ver als in januari 

2014. Wij hebben de indruk dat de ‘schouders van de provincie die zou 

onder de boscompensatie in Hoboken zou zetten’, wel zeer fragiel zijn’ en 

dat van deze boscompensatie nooit iets in huis gaat komen. 

 

Omdat ikzelf van Hoboken en ik niet meer van de jongste ben interesseert het mij 

ten zeerste te vernemen of ik deze Hobokense bosuitbreiding nog mee kan beleven! 

 

Bijgevolg hoop ik, samen met de vele andere natuurliefhebbers uit de streek, in 

antwoord op deze interpellatie, in plaats van loze beloften, bindende engagementen 

te horen over hoe en binnen welke precieze termijnen u de verplichte 

boscompensatie gaat realiseren. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een interpellatie van mijnheer Merckx, maar gelet op zijn 

afwezigheid gaat Mevrouw Naert deze interpellatie houden. 

Mevrouw Naert, u heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Voorzitter, collega’s, 

 

Ik ga die interpellatie houden in plaats van collega Merckx, die niet aanwezig kon zijn 

vandaag. Mijnheer Merckx had deze interpellatie ingediend omdat hij zeer goede 

contacten heeft met de mensen van Natuurpunt Hobokense Polder, waar hij trouwens zelf 

lid van is, en die hem gevraagd hadden deze interpellatie te houden. 

Het doel is lucht te geven aan hun terechte verontwaardiging dat het provinciebestuur 

bijna 5 jaar na haar formele belofte nog geen stap verder is gekomen in het verwezenlijken 

van de boscompensaties, waartoe zij gehouden is.  

 

Inderdaad, bijna 5 jaar is het geleden dat het provinciebestuur, meer bepaald op 

16 januari 2014, volgende persmededeling verspreidde. Ik citeer: “De provincie zet mee 

haar schouders onder boscompensatie in Hoboken. Het beroep tegen de verkaveling 

Salesianenlaan in Hoboken wordt niet ingewilligd. Evenwel zal een halve hectare van het 

huidig bos wel openbaar domein worden en komt er een maximale boscompensatie in de 

nabije omgeving.” Om het even te situeren, voor de mensen die het niet kennen, dat is aan 

het Schoonselhof in Hoboken. “Een halve hectare van het huidige bos wordt gevrijwaard en 

zal door de eigenaar worden overgedragen aan de stad Antwerpen. Die zal er dan een 

openbaar bos van maken en onderhouden. Daarnaast voorziet de vergunning ook een 

geldelijke compensatie voor de aanplanting van een nieuw bos. De provincie zal erop toezien 

dat dit budget ook daadwerkelijk zal geïnvesteerd worden in boscompensatie in de 

omgeving. De provincie Antwerpen zal hiervoor in nauw overleg met het Agentschap voor 

Natuur en Bos, maximale inspanningen leveren om de noodzakelijke boscompensatie te 

verrichten via de aanplanting van een nieuw bos, zo dicht mogelijk in de omgeving van het 

betrokken gebied. Hiervoor wordt op de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheden 

binnen het provinciaal patrimonium (groendomeinen, dienst integraal waterbeleid, …). 
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Verder zal de provincie aan haar bevoorrechte partners: de bosgroepen en het 

landschapspark Zuidrand, voorstellen een verkenning naar bebossing te ondernemen.” Einde 

citaat.  

 

Waar staan we nu? Wel, meer dan vier en een half jaar later blijkt van deze 

boscompensatie nog NIETS gerealiseerd te zijn. Collega Merckx heeft de vzw Natuurpunt 

Hobokense Polder gecontacteerd omdat hij ervan uitgaat dat zij dit dossier wel opvolgen. 

Zij delen hem het volgende mede:  

“1. Ten tijde van die persnota hebben wij éénmaal een bespreking gehad met de bevoegde 

bestendig afgevaardigden en hun administratie, waarbij we enkele summiere ideeën voor 

bebossing geformuleerd hebben. Bestendig afgevaardigde Lemmens was toen enthousiast 

om een rechtstreekse wandelverbinding te maken tussen dit restant van het eikenbos en 

de natuur van Fort VII. Na deze bespreking is het oorverdovend stil gebleven en hebben 

we ‘in de omgeving van het betrokken gebied’ geen enkele boscompensatie gezien. 

Integendeel, de voorbije jaren zijn binnen een straal van een goede 600 m van de 

verkaveling Salesianenlaan bijkomend nog volgende ‘bossen’ gesneuveld:  

a. Een bos tussen de parking van de Colruyt en de Krijgsbaan;  

b. Een deel bos tussen de A. Einsteinlaan en de schoolgebouwen.  

2. In oktober 2017 hebben wij een nieuwe poging gedaan om tot boscompensatie te komen. 

Wij hebben in een met de administratie van de provincie besproken nota namelijk 

7 voorstellen gedaan om te bebossen in of nabij Hoboken. Eén jaar later is deze nota 

blijkbaar pas overgemaakt aan de ‘Bosgroep Antwerpen Noord’ en staan we nog even ver als 

in januari 2014. Wij hebben de indruk dat de ‘schouders van de provincie die ze onder de 

boscompensatie in Hoboken zou zetten’, wel zeer fragiel zijn’ en dat van deze 

boscompensatie nooit iets in huis gaat komen.” 

 

Ik citeer nu collega Merckx: “Omdat ikzelf van Hoboken, en ik niet meer van de jongste 

ben interesseert het mij ten zeerste te vernemen of ik deze Hobokense bosuitbreiding nog 

mee kan beleven! Bijgevolg hoop ik, samen met de vele andere natuurliefhebbers uit de 

streek, in antwoord op deze interpellatie, in plaats van loze beloften, bindende 

engagementen te horen over hoe en binnen welke precieze termijnen u de verplichte 

boscompensatie gaat realiseren.” 

 

Ik dank u. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Mevrouw Naert, alvast mijn beterschap aan collega 

Merckx, en ik mag hopen dat hij het nog mag meemaken. Maar ik ken hem als een heel 

sterke man. 

 

De kern van de zaak is, en dat is toch wel in tegenspraak tot de indruk die gewekt wordt, 

dat er hier gecompenseerd is. Er is een verkaveling toegestaan. Er is een stuk bos aan de 

stad overgelaten, dat is volgens mij ook gebeurd, en er is een financiële compensatie 
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gestort: 34.000 EUR. Dat is de wetgeving zoals ze bestaat. Het Agentschap staat toe van 

geldelijk te compenseren. Het zou vandaag niet meer kunnen, maar toen kon het. 

Op dat moment heeft de deputatie gezegd: we begrijpen wel degelijk dat in de stad, in 

Hoboken, er nood is aan groen. We begrijpen dat nog altijd, maar we zijn nu eenmaal de 

provincie en niet de stad. Maar we hebben toen gezegd: we gaan daar toch naar streven om 

die compensatie in geld om te zetten in bomen. Daarvoor heb je grond nodig. Ik denk dat 

hier aan het einde van het verhaal het probleem nog altijd is dat we geen eigenaars bereid 

gevonden hebben om grond af te staan, of te laten zeggen: op mijn stukje grond kan je 

bebossen.  

U hebt het in het persbericht bijna chronologisch overlopen. Hadden we daar een 

provinciaal domein gehad, hadden we daar kunnen kijken of we daar konden bebossen. Wat 

niet zo is. Hadden daar provinciale waterlopen gehad, dan hadden we in die stroken 

daarrond, of in die gebieden daarrond misschien kunnen bebossen. Wat niet zo is. 

 

Dan zijn we de weg opgegaan, die u ook in het persbericht hebt gelezen. We hebben 

gevraagd aan het Landschapspark Zuidrand, dat er een project is van onze provincie en dat 

streeft om die groene rand ten zuiden van de stad groen en groendooraderd te maken. Dat 

is een kernopdracht voor ons. Die mensen zijn op pad gegaan, en die hebben in oktober 

2017 zeven concrete voorstellen van Hobokense Polder ontvangen. Zeven voorstellen die 

ruimtelijk interessant zijn, die groene vingers zijn, waar wij zeker ruimtelijk kunnen achter 

staan, maar waar wij geen eigenaar van zijn. Dus moet ik vandaag zeggen dat die zeven 

voorstellen onderzocht worden, dat er gesprekken lopen met eigenaars om het vrijwillig te 

doen, eventueel te verwerven, ga zo maar door, en dat er wel degelijk aan de bosgroep 

Antwerpen Noord gevraagd is om de dag dat we ooit moeten planten te laten gebeuren.  

Alles staat gereed, maar jammer genoeg – en dat is een frustratie die ik deel, ik ben geen 

lid van de Hobokense polder, maar wel van een andere afdeling – begrijp ik maar al te goed 

dat mensen snakken naar meer groen in hun buurt. Alleen is het een ruimtelijk probleem 

dat we hier geen terreinen beschikbaar hebben in handen van de overheid. Die zullen 

moeten verworven worden, of die zullen door private eigenaars ter beschikking worden 

gesteld. Maar we gaan verder op die 7 pistes. En ik hoop dat mijnheer Merckx, en ikzelf 

het nog mogen meemaken. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Bedankt voor uw antwoord. Wij zullen dat zeker overmaken aan die 

mensen.  

Hetgeen u nu gezegd heeft zijn beloftes, maar weer geen bindende realisaties. Maar ik 

hoop dat door uw antwoord dan toch de toekomstige dienst en de gedeputeerde van 

ruimtelijke ordening werk gaan maken van één van de zeven voorstellen die er gedaan zijn, 

en dat het geen vier jaar meer zal duren. 

Ik zou naar de toekomst toe willen aanraden om, als er beloftes gemaakt worden naar de 

mensen, dat vooraf toch eens te bekijken of het wel kan. Want het maakt de politiek 

ongeloofwaardig als men beloftes maakt en er 4 jaar later nog niets is gebeurd. 
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VOORZITTER.- We zijn aan het einde van de zitting gekomen. 

Mag ik vragen aan het publiek om de zaal te verlaten, want wij gaan nog verder in de 

besloten zitting. Ook de fotograaf zou de zaal moeten verlaten. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 14.52 uur. 

 


