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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2018 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.04 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

Mevrouw AVONTROODT Yolande 

Mevrouw BAETEN Els 

Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 

De heer BELLENS Peter 

Mevrouw BOCKX Greet 

De heer BOLLEN Ivo 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer BUNGENEERS Luc 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

De heer CORLUY Bert 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

De heer CUYT Rony 

De heer DE COCK Koen 

De heer DE HAES Jan 

Mevrouw DE HERT Vera 

De heer DELEUS Stefaan 

Mevrouw DE RYDT Clarisse 

De heer DE VEUSTER Daan 

De heer DILLEN Koen 

De heer EL ABOUSSI Oussama 

De heer FEYAERTS Patrick 

De heer GEUDENS Frank 

De heer GEYSEN Kris 

Mevrouw GIELEN Pascale 

De heer GODDEN Jürgen 

De heer GOOSSENS Kris 

Mevrouw GÜLHAN Saadet 

De heer HELSEN Koen 

De heer HENS Werner 

Mevrouw JACQUES Ilse 

De heer JANSSEN Patrick 

De heer JANSSENS Eric 
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De heer KERREMANS Koen 

De heer LEMMENS Luk 

De heer MARCIPONT Daniël 

De heer MEEUS Michel 

Mevrouw MICHIELSEN Inge 

De heer MINNEN Herman 

Mevrouw MOREAU Livia 

Mevrouw NAERT Nicole 

De heer PALINCKX Koen 

De heer PEETERS Bruno 

Mevrouw PEETERS Marleen 

De heer RÖTTGER Rik 

De heer SCHOOFS Hans 

De heer SELS Frank 

Mevrouw STEVENS Lili 

De heer THIJS Danny 

De heer UGURLU Sener 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

De heer VAN HOVE Bart 

Mevrouw VAN HOVE Katleen 

Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VERLINDEN Linda 

De heer VOLLEBERGH Steven 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

De heer WILLEKENS Tim 

De heer ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd:  

 

Mevrouw Annie BWATU NKAYA, de heer Kris MERCKX, mevrouw An VANALME, 

mevrouw Silvy VAN BEERS en mevrouw Loes VAN CLEEMPUT. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

VOORZITTER.- We starten vandaag met de toelichting van gedeputeerde Lemmens. 
 

De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, collega’s, 
 

Vandaag zijn we bijeengekomen voor de voorlaatste provincieraadszitting van deze 

legislatuur, de laatste hier in deze zaal. 

Het was een bijzondere legislatuur waarin de provincie verveld is tot een meer 

performante organisatie. Een proces waarvan de vruchten nu en later geplukt worden, en ik 

reken erop dat deze vernieuwing voortgezet wordt. Want zoals de Franse schrijver Jean 

Rostand stelde: nooit heeft men meer over de toekomst gesproken dan sinds het moment 

dat men niet weet of men er nog één heeft. Een onzekerheid, die dan misschien niet altijd 

comfortabel is, maar die wel tot een vooruitgang heeft geleid. Want zoals zo vaak worden 

prestaties makkelijker en beter neergezet als ieder op het juiste moment datgene doet 

dat hem ligt en de overige zaken aan een ander overlaat. Dat is ook wat er de voorbije 

legislatuur gebeurd is. Dankzij een goede samenwerking met de administratie hebben we 

ingezet op de creatie van een meer efficiënte overheid. We hebben samen dit proces in 

gang gezet en vormgegeven, waarbij we het kind zeker niet met het badwater weggegooid 

hebben. Meer nog, tot op het moment van de overheveling zijn we ook in de 

persoonsgebonden bevoegdheden blijven investeren en hebben we voor 

267 personeelsleden gezocht naar een oplossing. 
 

Daarnaast stonden we ook voor een financiële uitdaging toen het Provinciefonds in 2015 

afgeschaft werd, gevolgd door het schrappen van de Vlaamse tegemoetkoming in de 

vrijstelling in de onroerende voorheffing op materieel en outillage, samen goed voor een 

uitdaging van 14 miljoen EUR, gevolgd door een vermindering in de opcentiemen op de 

onroerende voorheffing na de overheveling van de bevoegdheden. Toch hebben we deze 

financiële uitdagingen verwerkt zonder een belastingverhoging en is de continuïteit van de 

werking altijd gegarandeerd geweest. Dit was ook mogelijk dankzij de goede invoering van 

de beleids- en beheerscyclus in 2014 welke ons toelaat om aan een betere 

meerjarenplanning te doen. Ten tweede doen we nu aan een efficiëntere inning van de 

provinciebelastingen. 
 

In onze gestroomlijnde provinciewerking hebben we ook op politiek niveau meer focus 

aangebracht. Na het maken van goede akkoorden zetelen we vanaf de volgende legislatuur 

niet meer in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales, en uiteraard 

zullen we de volgende legislatuur met minder zijn: met 36 provincieraadsleden en 

4 gedeputeerden. Een provincieraad die voortaan zal vergaderen in het hedendaagse soort 

pluche van de raadszaal van het splinternieuwe provinciehuis, een bouw die het 

departement logistiek opgevolgd heeft naast tal van andere werkzaamheden. Om een greep 

uit de realisaties te doen: de renovatie van de schouwburg De Warande, DIVA het nieuwe 
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diamantmuseum, de prestigieuze Lieven Gevaert-toren voor het Fotomuseum, de ombouw 

van het Peerdsbos tot G-sportcentrum, het zwembad en de sporthalrenovatie van de 

Nekker, de tweede oefenplaat van Campus Vesta, speeltuinvernieuwingen, 

infrastructuurprojecten in onze groen- en recreatiedomeinen, en ook natuurlijk de 

schoolgebouwen niet te vergeten. Met als kers op de taart dit gebouw waar wij morgen 

zullen naartoe gaan, een hedendaagse werkomgeving voor onze medewerkers, die voortaan 

plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen waaierwerken. 
 

Medewerkers waarin wij als organisatie nog meer geïnvesteerd hebben door de legale en 

extralegale voordelen te verbeteren, maar vooral door talentmanagement. We selecteren 

op talent en willen dit talent koesteren met een intensief opvolgbeleid en zorgen zo voor 

een optimale output, voor zowel de werknemer als de organisatie. Door verdere 

optimalisatie van de interne communicatie willen we trouwens de onderlinge samenwerking 

tussen de waaierwerkende medewerkers en departementen bevorderen. Het sluitstuk is 

het digitale werken en de nieuwe start van het digitaliseringsproces. De digitalisering van 

de politieke besluitvorming was er ook zo een, want als overheid moeten we blijven inzetten 

op innovatie en performantie. 
 

Voorbije maand kwam Kamp C met een opvallend staaltje innovatie in de actualiteit: een 

3D-printer die een twee verdieping tellend rijhuis zal printen. Niet alleen Kamp C heeft 

zich ontpopt tot een gewaardeerd partner voor lokale overheden, leerinstellingen en 

bedrijven, maar ook de Hooibeekhoeve, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, het 

glastuinbouwloket, Veiling zuid, en zeker ook de realisaties van de POM zoals het 

wetenschapspark in Niel en de hybride bedrijfshal Hippocrates, waarbij we zowel 

belangrijke wetenschappelijke, als economische stimuli geven. In die geest hebben we ook 

parallel met de bouw op de droogdokkensite een nieuwe toekomststrategie voor het 

Havencentrum ontwikkeld. Een van de pijlers hiervan is een geïntegreerde visie op het 

Havencentrum als een educatieve leeromgeving. 
 

Vanuit educatie en onderwijs spelen onze provinciale instellingen en scholen sowieso een 

belangrijke economische rol. Daartoe is het duaal leren ingevoerd en hebben we ons 

deeltijds onderwijs uitgebouwd met een focus op de technische en beroepsopleidingen en 

een versterking van het onderwijs in de technologische competenties. Zo spelen we zowel 

in op de vraag van schoolverlaters om alsnog een schoolopleiding succesvol af te ronden, als 

op de vraag van de arbeidsmarkt naar specifieke profielen. Ook buiten het 

leerplichtonderwijs, zoals het Veiligheidsinstituut, Inovant en Campus Vesta, hebben we 

nieuwe opleidingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de veranderingen waarmee hun 

partners te maken hebben. Het PIME heeft daarnaast met MOS ingezet op de 

trajectbegeleiding van 262 scholen bij de vergroening van de schoolomgeving. Tenslotte 

heeft het onderwijs de voorbije legislatuur gepionierd met de invoering van de 

maximumfactuur. Het onderwijs is niet alleen kostbaar maar ook een kostelijk domein. 

Gelukkig kunnen we daarbij ook op de steun van andere overheden rekenen. Dit was ook het 

geval met het project Europa Direct, waarbij het educatief aanbod voor scholen werd 

aangepakt in pop-up Europa. 
 

Daarnaast werd deze legislatuur ook voor 73 miljoen EUR aan Europese subsidies naar onze 

provincie gehaald, waarvan 13 miljoen EUR werd toegewezen aan een provinciale entiteit. 
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Zo werd de fietsinfrastructuur van de dienst mobiliteit ondersteund, want de voorbije 

legislatuur is sterk ingezet op fietsbeleid. In 2015 hebben we de eerste volledige 

fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen kunnen infietsen. Maar vooral werd de 

voorbije jaren werk gemaakt van complexe missing links in de vorm van bruggen en tunnels. 

Daarnaast is de fietsbarometer voor de gemeenten een belangrijk oriëntatiepunt voor hun 

fietsbeleid en met de mobiliteitsstudies hebben we onze bovenlokale rol van de Noorder-, 

Midden- en Zuiderkempen waargemaakt. 
 

Een bovenlokale rol die ook naar voren komt in ons gebiedsgericht beleid dat we deze 

legislatuur met projecten zoals de Kanaalkant of ARO op de kaart hebben gezet. Samen 

met het departement Vrije Tijd is daarbij ook gewerkt aan de gebiedsgerichte 

programma’s zoals de PRUP Kempische Meren, het project De Merode, en de Rupelstreek. 

We hebben bij deze ruimtelijke processen steevast werk gemaakt van participatie met een 

hoogtepunt bij de openbare bevraging rond de ontwerpnota Ruimte, die 1.433 reacties 

opleverde. In deze nota bekijken we het ruimtegebruik in onze provincie vanuit een veel 

ruimere invalshoek, waarbij ook andere beleidsdomeinen zoals economie en leefmilieu 

betrokken worden. De integratie van de vroegere milieu- en stedenbouwkundige 

vergunningen in de omgevingsvergunning heeft dit proces ook bevorderd. De domeinen zijn 

ook samen met de inzichten van de nota ruimte aan de slag gegaan. Daarvan getuigt het 

ambitieuze detailhandel beleid waarbij we gezamenlijk pionierswerk verricht hebben. In de 

toekomst willen we ook meer concrete linken leggen naar bijvoorbeeld energie en 

milieubeleid. 
 

Deze legislatuur hebben de gemeenten massaal hun derde categorie waterlopen naar de 

provincie overgedragen en beheert onze provincie als grootste in Vlaanderen 2400 km 

waterlopen en 20 overstromingsgebieden. Gezien de klimaatveranderingen zullen hier nog 

uitdagende ruimtelijke processen bij te kijken komen. In het kader van deze 

klimaatveranderingen is trouwens de voorbije legislatuur geïnvesteerd in groene 

groepsaankopen maar ook in landschaps- en klimaatprojecten. Zo werden er door 

samenwerking met regionale landschappen en bosgroepen ruim 330.000 bomen en struiken 

aangeplant, 41 km trage wegen opengesteld en 1.900 km in beheerplannen opgenomen. Onze 

groendomeinen en de vzw Kempisch Landschap hebben zich ook ingezet voor het beheer 

van natuur en de bescherming en beleving van landschappen en erfgoed. Erfgoed waar we 

ook ingezet hebben met de forten, de archeologische depots en monumentenwacht. 

Erfgoed dat we een meerwaarde hebben gegeven door het te verbinden met toerisme en 

cultuurbeleving, met als prachtig voorbeeld het Kasteel d’Ursel dat zich al perfect heeft 

ingeschreven in de provinciale doelstelling om een kwaliteitsvol bovenlokaal en 

laagdrempelig vrijetijdsaanbod te bieden. Ook de andere groen- en recreatiedomeinen en 

de vzw Toerisme Provincie Antwerpen zetten hierop in. Het TPA heeft zich daarbij niet 

alleen op binnenland en bestemmingsmarketing van de merken Kempen en Scheldeland 

gefocust, maar ook op sociaal toerisme met onder andere een project rond 

autismevriendelijke attracties. 
 

Geachte collega’s, ik denk dat we tevreden kunnen terugblikken op de voorbije legislatuur, 

maar ook verder kunnen reflecteren over de verdere koers van de provincie. Waar liggen 

onze sterktes? Waar kunnen we onze rol als bovenlokale coördinator optimaal spelen en 
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waar kunnen we loslaten? Vragen waar we in dialoog ten gronde over zullen moeten 

nadenken. 
 

Het overzicht dat ik heb gegeven van deze 6 jaar hebben wij ook dankzij onze 

administratie kunnen realiseren. Mijnheer de griffier, wij danken u en uw administratie 

voor die ondersteuning. Ik dank ook mijn collega’s uit de deputatie, waar wij 6 jaar op een 

heel goede manier hebben samengewerkt. Ik dank ook de leden van deze raad. Wij hebben 

toch altijd boeiende debatten gehad, en dat is ook de bedoeling. 
 

In elk geval zal collega Caluwé nog iets verder zeggen over deze technische begroting. 
 

Ik dank u allen. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Collega’s, 
 

Ik ga even snel wat toelichting geven bij de cijfers van deze technische begroting, alsook 

een korte terugblik op de cijfers van de voorbije zes jaar. 
 

Tijdens de toespraak van de gedeputeerde worden een aantal begeleidende slides getoond. 
 

De begroting van 2019 is slechts een louter technische begroting, waarbij vertrokken is 

van wat reeds ingeschreven werd in het meerjarenplan. Daar zijn enkel om technische 

redenen een aantal aanpassingen aan gebeurd. De bedoeling is dat u daar vandaag 

goedkeuring aan geeft. Het budget 2019 moet uiteraard beantwoorden aan de richtlijnen 

die Vlaanderen daaromtrent heeft opgesteld. Dat wil zeggen dat er enkel een budget 2019 

voorligt en we niet moeten kijken naar 2020 en 2021. Het zal de nieuwe provincieraad zijn 

die het meerjarenbudget voor de jaren 2020 - 2025 zal goedkeuren en waarin het 

toekomstige beleid zal worden vastgelegd. 
 

Als we dan even kijken wat het budget 2019 betekent tegenover hetgeen vooropgesteld 

was in het meerjarenplan, zie je daar toch een aantal wijzigingen aan. Je ziet dat de 

cijfers voor personeel serieus dalen met een kleine 2 miljoen EUR. Dat heeft er mee te 

maken dat het statutair personeel dat werkte voor de provinciebedrijven toch vanuit de 

centrale overheid werd uitbetaald. Wij gaven een dotatie aan APB’s, en die betaalden het 

geld dat nodig was voor dat personeel via die dotatie dan terug aan het moederbedrijf. Nu 

hebben we gewoon de uitbetaling, niet alleen van het contractueel, maar ook van het 

statutair personeel opgenomen bij de provinciebedrijven. Een tweede belangrijke wijziging 

is de voorspelde daling voor de inkomsten van de opcentiemen op de onroerende 

voorheffing. Dit is het gevolg van een vaststelling dat de ingreep van 2015 waarbij geen 

compensatie meer gebeurt voor de vrijstelling voor materieel en outillage naarmate de tijd 

vordert zwaarder doorweegt, en dat wij onze opbrengst uit de opcentiemen onroerende 

voorheffing, waarvan het tarief geplafonneerd is zien dalen. Dat is van 290 naar 

145 gegaan, maar wel op basis van een hogere basis waar de opbrengst niet echt meer 
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groeit. Als de economie het goed doet is dat eigenlijk nadelig voor de opbrengsten van de 

provincie, want elke nieuwe investering die er ergens in een bedrijf in de provincie gebeurt 

doet de oude basis wegvallen. En op de nieuwe basis innen wij geen onroerende voorheffing 

meer. Dus: goed nieuws is soms voor de provincie slecht nieuws. Hiermee zal de komende 

legislatuur ook nog rekening mee moeten worden gehouden. 
 

Als men kijkt naar de verdeling van de ontvangsten zie je wel dat die opbrengst uit de 

onroerende voorheffing zeer ruim onze belangrijkste inkomst is geworden. De inkomsten 

uit andere bronnen, geen provinciefonds en dergelijke, zijn opgebruikt en we leven quasi 

alleen van onze belastingopbrengsten.  

Qua verdeling van de uitgaven zie je dat de dotaties en werking ondertussen met mekaar in 

evenwicht zijn gekomen. Onze schulduitgaven dalen van 18 naar 14% tegenover het vorige 

jaar. 
 

Als we dan gaan kijken naar de cijfers van de evolutie van ’14 naar ’19 zie je zeer duidelijk 

de verschillende knikken die er zijn gebeurd in uitgaven en ontvangsten die natuurlijk te 

maken hebben met het feit dat wij een aantal van onze bevoegdheden, vooral aan 

Vlaanderen, en voor een stuk aan de stad hebben afgestaan. Zodanig dat we nu nog zitten 

op het bedrag van 191 miljoen aan inkomsten jaarlijks. Je ziet daar een paar grote 

fluctuaties bij de leningen en bij het resultaat van de vorige jaren. Dat heeft te maken 

met het feit dat Vlaanderen ons vraagt om een aantal dingen anders te boeken. Wij werken 

eigenlijk niet met leningen, maar met thesauriebewijzen die in het verleden niet moesten 

worden geboekt als leningen, maar waarvan men ons nu wel vraagt om die als kortlopende 

leningen te boeken zodanig dat je dat nu in onze cijfers ziet verschijnen. 
 

In de volgende dia zie je het overzicht van de ontvangsten in die periode ’14-’19, en zie je 

die duidelijke dalende trend. Je ziet dat wij van ’18 naar ’19 onze opcentiemen constant 

moeten zetten, terwijl onze gewone provinciebelasting nog wel de normale groei kent van 

59 naar 60 miljoen. Je ziet hier ook die wijziging die heeft plaatsgevonden met betrekking 

tot de overdrachten: dat we niet meer ons zelf betalen via onze dotaties en daarmee ons 

personeel betalen, maar dat het nu een zuiverdere manier is van het noteren van onze 

ontvangsten. 
 

Het volgende zijn de uitgaven van het meerjarenplan in de periode ’14-’19. Daar zie je qua 

grote wijzigingen onder meer bij subsidies, cultuur dat is weggevallen en dat daar toch wel 

een belangrijk onderdeel van uitmaakte. Ook bij de dotaties heeft de vermindering die je 

daar ziet vooral te maken met het niet meer tot onze bevoegdheden behoren van cultuur. 
 

De volgende dia geeft helemaal het overzicht van de exploitatiebegroting, in uitgaven en in 

ontvangsten. Het begint voor de eerste jaren voor de rekening, ’18 en ’19 de begroting, en 

dit jaar, zoals decretaal vereist, het evenwicht tussen het lichte overschot van 

ontvangsten tegenover uitgaven. 
 

Als we kijken naar het investeringsvolume is het duidelijk dat bij het einde van de 

legislatuur het grootste gedeelte van de investeringen zijn uitgevoerd maar dat op het 

einde van dit jaar toch nog een belangrijk aandeel zal worden overgedragen naar 2019. 

Niet alle investeringen die voorzien werden in 2018, zullen al in 2018 zijn uitgevoerd, maar 
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ook nog voor een stuk in de komende jaren. De globaliteit daarvan zie je dan op de volgende 

dia wat de investeringen betekenden in de verschillende domeinen, de verbinteniskredieten 

die daarvoor waren vastgelegd in heel de periode ’14-’19, de mate waarin dat al zeker was 

uitgegeven in de periode van ’14 tot ’17, en dan datgene wat in het huidige jaar ’18 en ’19 

voorzien is. Dus een gedeelte van die 119 miljoen die daar nog staat als zijnde nog uit te 

geven is al uitgegeven, omdat we hier alleen maar hebben rekening gehouden met de 

rekening ’17, en het jaar ’18, dat nog loopt, er nog niet bij is. In de eerste plaats hebben we 

het nieuwe provinciehuis, vervolgens de scholen, dan de fietsostrades, de investeringen in 

de verschillende domeinen, de investeringen op het vlak van cultuur. Daarnet heeft collega 

Lemmens een mooi overzicht gegeven van alle belangrijke projecten die wij de voorbije 

legislatuur hebben opgezet. 
 

Ik zou ook op mijn beurt tot slot iedereen willen bedanken, en zeker de medewerkers van 

de departementen Logistiek en Financiën die in de voorbije periode een uitstekende 

ondersteuning waren om dat werk te kunnen presteren. Dankzij deze ondersteuning zijn we 

erin geslaagd om een groot aantal projecten te realiseren ondanks alle besparingen en de 

afvlakking van de inkomsten, zonder een belastingverhoging. Ik denk dat de goede zorgen 

van hen daar in belangrijke mate hebben bijgedragen. 
 

Ik dank u. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Colson heeft het woord. 
 

Mevrouw COLSON.- Geachte voorzitter, geachte leden van de deputatie, collega’s, 
 

De allerlaatste budgetbesprekingen in huidige samenstelling van 72 raadsleden. En ook 

ineens de laatste zitting in deze prachtige locatie van het Bernarduscentrum. Toegegeven, 

lange zittingen waren zelfs met behulp van extra kussens niet echt aangenaam op deze 

zitbanken, maar de mooie setting maakte wat mij betreft alles goed. Tijd voor een 

terugblik, maar ook een tijd voor afscheid. 
 

Een uitgelezen moment om heel wat personen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen 

6 jaar. Bij de installatievergadering in 2012 leek die 6 jaar een lange periode, maar wat mij 

betreft is deze voorbijgevlogen. Wij hadden geanimeerde discussies in deze zaal, 

raadsleden hebben zich weleens boos gemaakt, maar er zijn vooral ook vriendschappen 

ontstaan, binnen de eigen partij, maar zelfs over de partijgrenzen heen. 
 

Ik wou vanmiddag starten met het feliciteren van mevrouw de gouverneur naar aanleiding 

van haar 10-jarig gouverneurschap, maar ze is er niet. Ik ga toch nog de kans gebruiken om 

haar te bedanken. Elk jaar opnieuw geeft ze ons stof tot nadenken met haar openingsrede, 

met pleidooien voor zero verkeersslachtoffers, over een modal shift in mobiliteit, of over 

een plan om van onze provincie een energieneutrale provincie te maken die evenveel 

hernieuwbare energie produceert als de vraag groot is, maar vooral ook inzet op energie-

efficiëntie. Misschien klinken sommige ideeën over smart cities en energieneutrale 



VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2018 

 39 

provincies nog wat futuristisch. Zonder mensen die deze dromen of visies hebben, zouden 

we ook de inzet missen om hiervoor te gaan. Waarvoor dank dus aan onze gouverneur. 
 

Maar ik wil ook onze diensthoofden en gedeputeerden bedanken. Het waren zeker niet de 

makkelijkste jaren. Budgetten werden verlaagd en persoonsgebonden bevoegdheden 

behoren niet langer tot de taken van de provincie, vanaf 1 januari 2018 werden deze 

allemaal overgedragen naar Vlaanderen of naar gemeenten of steden. Dit heeft voor heel 

wat onzekerheid gezorgd onder het personeel, maar onze diensthoofden en de leden van de 

deputatie hebben dit met veel aandacht voor onze werknemers afgehandeld, altijd met oog 

voor hun bezorgdheden en met het grootste respect voor de personeelsleden. 
 

Maar, en in het minst ook zeker voor mijn collega-raadsleden, aan iedereen een dankuwel 

voor wie zich de afgelopen 6 jaren heeft ingezet in deze raad, in de vele commissies of 

raden van bestuur waar we in zetelden. Iedereen droeg zijn of haar steentje bij in hun 

vakgebied. 
 

Een opsomming maken van de realisaties hoef ik voor u niet te doen. Dat heeft de heer 

Lemmens in zijn opening al gemaakt, en ook mijnheer Caluwé heeft hiernaar verwezen. We 

waren met zijn allen trotse G-sport ambassadeurs, velen droegen, en dragen, het G-sport 

project nog steeds in hun hart. We stonden allemaal versteld van de pracht bij de opening 

van DIVA, we hebben allemaal al weleens 1 of meerdere kilometers gefietst op een van 

onze fietsostrades, of we hebben allemaal tijdens de zomermaanden weleens een bezoek 

gebracht aan een van onze prachtige groendomeinen. En zo kunnen we nog wel even 

doorgaan, maar dat zou ons vooral in herhaling doen vallen. We moeten vooral onze blik 

richten op de toekomst. 
 

Meer dan ooit moet de provincie de streekmotor zijn die onze gemeenten met elkaar 

verbindt. En zolang de provincies bestaan, moeten deze goed bestuurd worden. De ambities 

blijven dan ook hoog. Slanker en efficiënter, met inzet van de beschikbare middelen waar 

het echt nodig is. Dat zal ook betekenen dat we prioriteiten zullen moeten stellen: wat 

willen we nog verwezenlijken, waar kunnen we als provincie echt een meerwaarde betekenen 

voor de burgers? 
 

Die meerwaarde vinden we zeker terug bij onze fietsostrades, een paradepaardje van dit 

bestuur, en terecht! Provincie Antwerpen is dé fietsprovincie bij uitstek. Elke dag wordt er 

ingezet op een veiliger fietsverkeer. Door mensen goede fietsinfrastructuur aan te bieden, 

zullen ze er ook gebruik van maken. Dit blijft uiteraard ook een doelstelling voor de nieuwe 

legislatuur, want door de opkomst van de elektrische fietsen, zal het gebruik nog 

toenemen. We moeten ook bedrijven blijven begeleiden om het woon-werkverkeer op een 

duurzame wijze te organiseren. Alleen zo kunnen we er in onze provincie voor zorgen dat 

meer en meer mensen alternatieven voor de wagen overwegen en effectief gaan gebruiken. 

De provincie heeft ook nog steeds een grote rol te spelen in de bovenlokale 

mobiliteitsproblematiek. 
 

Afgelopen zomer leerde ons ook dat we meer en meer rekening moeten houden met 

extremer worden weersomstandigheden. Deze warme en lange zomer was dan misschien 

goed voor het bezoekerscijfer van onze provinciale groendomeinen, maar dit betekende 
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vooral ook een sterke stijging van het waterverbruik tijdens de zomer. Onze gouverneur 

moest zelfs meerdere malen herhalen om zuinig en rationeel met ons drinkbaar water om 

te gaan. Daarom is een provinciaal waterbeleid van enorm belang. Niet alleen om lange 

periodes van droogte te overwinnen, maar ook om voldoende ruimte voor water te laten bij 

extreme neerslagperiodes. Een geïntegreerde aanpak past in het verhaal van 

klimaatadaptatie waar gekeken wordt naar overkoepelende projecten zoals het aanleggen 

van buffers en de vernatuurlijking van onze waterlopen. 
 

De nieuwe provinciale ruimtelijke visie, gebaseerd op de Nota Ruimte, kan ons en de 

gemeenten hierbij ondersteunen. Vertrekkende van degelijke basisprincipes, kunnen we 

voor elke gemeente van onze provincie een ruimtelijke visie uittekenen op hun maat. 

Kortom, er ligt nog werk genoeg op de plank.  
 

Maar ik sluit af, en daarbij richt ik me vooral aan de raadsleden die er aanstaande maandag 

niet meer bij zullen zijn: ik hoop dat dit geen afscheid betekent, maar dat we mekaar nog 

terug zullen ontmoeten ergens onderweg. Het was mij alleszins een waar genoegen om met 

jullie allemaal te mogen samenwerken. 
 

Dank u. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Meeus heeft het woord. 
 

De heer MEEUS.- Mijnheer de voorzitter, leden van de deputatie, collega’s, 
 

Ik vind het toch elk jaar een belangrijk element dat de gouverneur ons een projectie 

geeft, ons een inzicht geeft, en vooral dit jaar niet alleen over het verleden, maar het 

leren uit het verleden voor de toekomst. Want als je terugkijkt merk je inderdaad dat het 

snel gaat. Dat wil dus ook zeggen dat we naar de toekomst moeten durven kijken om snel te 

kunnen blijven evalueren.  

Zoals Mahatma Gandhi zei: “De toekomst hang af, van wat je nu aan het doen bent.” 
 

Vandaag bespreken we het technisch budget voor 2019. Een overgangsbudget waar de 

provincieraadsleden die volgende week de eed afleggen verder op zullen werken en de 

meerderheid haar beleid op kan enten, met minder bevoegdheden, minder middelen en 

minder raadsleden. Het laatste is het logische gevolg van het eerste, hoewel naar het 

laatste (minder raadsleden) het meeste aandacht gaat. Voor sommigen is het blijkbaar nog 

niet genoeg geweest, afschaffen die provincies. De Brexit nadert zijn ontknoping, dus 

mogelijk ook de ‘Proxit’, nog meer onzekerheid dus. Er zijn vele argumenten voor, maar het 

meest aanstotend gevend argument dat ik gelezen of gehoord heb was dat er ‘minder 

beroepspolitici’ zullen zijn. 
 

Het lijkt me zinvol dat die echte beroepspolitici hun oor eens te luisteren leggen bij de 

provincieraadsleden. Het is voor velen een geworstel met de tijd om tijdig deze zittingen 

bij te wonen en om voldoende ruimte te kunnen maken om hun werk als raadslid goed te 

kunnen doen. Er zijn dus duidelijk beroepspolitici die nimmer weten hoe politiek 
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engagement werkt. Het zijn diezelfde beroepspolitici die dan wel een titelvoerend ambt 

gaan opnemen, blijven zetelen in de kamer, en dan misschien ook nog dat titelvoerend ambt 

terug opnemen. Sorry, collega’s, het stoort mij mateloos dat dit diegenen zijn die ons de 

les spellen hoe wij aan politiek moeten doen. Het moest er even uit.  
 

Applaus 
 

Zoals ik al zie worden de krijtlijnen van het budget volgende week door de nieuwe 

provincieraad verder getrokken. Ik hoop van harte dat ze met groot enthousiasme hun 

verantwoordelijkheden blijven nemen. Onze provincie blijft en is een provincie met 

streken. Men moet blijven inzetten op een beleid met maat. 
 

Binnen de grondgebonden bevoegdheden zijn er nog vele domeinen, en de gedeputeerden 

hebben het toegelicht, waar wij als provincie het verschil kunnen maken. We kunnen het 

blijven hebben over de herkenbaarheid van ons bestuur, we kunnen de lof zwaaien over de 

inspanningen en het verdriet over de onbegrepenheid van de burger. Als je geen lof krijgt, 

moet je nog harder werken. Alleen deze spirit lijkt me de juiste houding te zijn, niet 

klagen, niet zagen, niet ter plaatse trappelen, maar vooruitgaan, inzet tonen. 
 

Ik hoop dan ook dat de nieuwe provincieraad door beperktheid ook slagkrachtiger zal zijn. 

Het engagement van de nieuwe collega’s vraagt daarom veel meer inzet. Het zijn geen 

beroepspolitici, wat hen kwetsbaar maakt naar de echelons waar wel collega’s beroepsmatig 

met politiek bezig zijn. Alle 36 raadsleden zullen uitdrukkelijk engagement moeten tonen. 

Immers, de voorzitter van de VVP, onze eerste gedeputeerde Luk Lemmens, zei op het 

colloquium in 2016: “Als de provincie niet bestond, zouden we ze terug uitvinden.” 
 

Een democratisch verkozen orgaan tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid is 

noodzakelijk om maatwerk te kunnen leveren; is noodzakelijk om specifieke antwoorden te 

kunnen geven op specifieke lokale noden. Hiervoor is ook een democratische sturing en 

opvolging nodig. We mogen niet naar een maatschappij waar louter ambtenaren het 

algemene kader reguleren naar de lokale noden toe. Een democratische controle en sturing 

blijft voor mij absoluut noodzakelijk, ook op dit tussenniveau. 
 

Tot slot wil ik, zoals dat hoort, graag iedereen danken voor de bijdrage die ieder van u 

leverde in zijn specifieke rol. Ik meen dat ieder, vanop zijn stoel, zijn positie een 

dankjewel verdient. We hoeven het niet altijd eens te zijn met elkaar, maar met 

oprechtheid in een debat kan alleen de kwaliteit van het beleid maar verbeteren. 

Hoewel de toekomst niet altijd brengt wat men heeft gehoopt, wil ik toch graag met de 

woorden van Einstein eindigen: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want 

daarin ben ik van plan te leven.” 
 

Bedankt allemaal, en alle goeds. 
 

Applaus 
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VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 

De heer GEUDENS.- Mijnheer de voorzitter, collega’s, 
 

Vermits de laatste begroting van een legislatuur een zogenaamde technische begroting, 

overgangsbegroting, wordt genoemd vroeg het bureau, waar de fractieleiders overleggen, 

om in onze tussenkomsten vooral terug te blikken op de afgelopen zes jaar. 
 

Dat willen we best doen, maar met meteen enkele kanttekeningen: 

Goed beleid is niet louter legislatuur gebonden. In de loop van een nieuwe legislatuur 

worden immers zinvolle zorgvuldig voorbereide projecten uit de vorige uitgevoerd. 

Omgekeerd zou het niet fatsoenlijk zijn een nieuwe legislatuur te starten met een lege 

doos. Alsof alles opnieuw moet uitgevonden worden. 

U begrijpt, collega’s, dat wij bijgevolg naast achterom te kijken ook graag hadden 

vernomen wat in die doos steekt voor de nieuwe ploeg, onafgezien correcties die dan 

worden aangebracht. Gelukkig hoorden we daarnet toch wel wat aanzetten van de collega’s 

Colson en Meeus, waarvoor dank. 
 

Bij het terugkijken kan ik ook niet anders dan vaststellen dat er voor deze provincie veel 

betere tijden waren dan afgelopen periode, en begrijp dit als een understatement. Minder 

middelen, minder bevoegdheden en, als u mij toelaat te vergelijken, minder goesting bij 

politici én personeel om er iets van te maken. Nooit voorheen heb ik in een raad gezeten 

waar de meesten met de handrem op rijden. Een terugblik brengt dan ook vooral het 

werken in moeilijke omstandigheden in beeld. Als de provincies overleven, zelfs verder 

gedecimeerd, zal inderdaad nog harder gewerkt moeten worden dan in het verleden. De 

kleinere provinciemotor zal veel meer brandstof nodig hebben. 
 

Ik ben het er mee eens als gedeputeerde Lemmens zegt dat de organisatie performanter 

gemaakt wordt en gestreefd wordt naar een meer efficiënte overheid. Collega’s, ik denk 

dat dit een taak is van elke volgende ploeg om het op dat vlak beter te doen. Het zou er 

nog moeten aan mankeren. Ook overheden leren hopelijk continu bij, net als bedrijven. Mijn 

punt is echter dat de provincie, en zeker de onze, precies door die erg lange ervaring op 

velerlei gebied het absoluut beter doet dan anderen en zeker beter dan de relatief jonge, 

en naar mijn mening overbodige, Vlaamse overheid. 
 

Verder, collega’s, wil ik wel proberen mee te gaan in het optimisme van de gouverneur over 

de toekomst van de provincies, maar de feiten zijn er niet echt naar. Dan verwijs ik onder 

meer naar het kabinet Binnenlands Bestuur van oud provincieraadslid Homans. Kabinet dat 

gefrustreerd is dat provincies nog bestaan, we weten dit al langer. Ook ben ik mij ervan 

bewust dat N-VA waarschijnlijk na de parlementsverkiezingen een nieuwe aanval zal 

inzetten op de provincies. Dit zal, wat mij betreft alleszins, betreurenswaardig zijn, maar 

geen verrassing zijn. Die scalp wil N-VA absoluut binnenhalen, met gedoogsteun van andere 

partijen. 
 

Collega’s, wat me in dit negatieve verhaal over de provincies ook van het hart moet, want 

men vindt dat nu allemaal zo vanzelfsprekend, is die flauwekul van een onderscheid tussen 

persoonsgebonden en grondgebonden materie. Het heeft ook even geduurd vooraleer ik 
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zelf het doortrapte, zelfs het cynische, van deze redenering doorhad. Immers, 

grondgebonden dossiers interesseren zelden of nooit heel de raad. Ik weet nog goed toen 

ik na zes jaar gemeenteraadslid te zijn geweest in de onafhankelijke gemeente Deurne, in 

de gemeenteraad van Antwerpen terechtkwam, onmiddellijk na de fusie dus, om vast te 

stellen dat de grondgebonden dossiers over bijvoorbeeld straten of grote scholen in 

Hoboken of Ekeren de meesten van de raadsleden maar erg matig boeiden. We wisten die 

straten en scholen niet eens liggen. Ik kan u ook op een papiertje geven als je al onze 

grondgebonden projecten moest voorleggen aan deze raad, velen ook niet weten waarover 

we het hebben. Dus het is doelbewust, cynisch dat de provincie slecht die bevoegdheden 

krijgt toegewezen. Daarentegen kunnen we allemaal wat meepraten en meedenken over 

persoonsgebonden materie als cultuur, jeugd, sociale problematiek. Dat gaat zelfs verder 

dan de provincies. Die opdeling in persoons- en grondgebonden materie hypothekeert het 

enthousiasme van verkozenen. Ik heb dat mogen vaststellen deze legislatuur. Het 

belemmert de free speech en degradeert de provincie tot een hapklare administratie, zo 

over te nemen. Toen ik ooit verantwoordelijk was voor begroting heeft mijn collega gezegd: 

“Frank, je moet die begroting niet te gezond maken, want dan zijn we hapklaar. Dan zijn we 

klaar om overgenomen te worden. Dan wil iedereen ons hebben.” In die situatie, collega’s, 

verkeren we nu ook. Zelf vind ik dat ieder verkozen orgaan, van districtsraad tot Europees 

parlement, over alles moet kunnen discussiëren, als het enigszins relevant is. Om het met 

enige overdrijving te zeggen: ook over de Brexit en zelfs de landing op Mars.  

En dat het in deze raad veel fundamenteler over mobiliteitsproblemen mag gaan, meer 

alleszins dan enkel, met alle verdiensten van dien, fietsostrades en feestbussen. Ter zake 

mobiliteit gezegd kan ik bijgevolg de gouverneur zeker bijtreden in haar aspiraties zoals 

ze die vrijdag formuleerde. 
 

Wat ook sterk was aan het discours vrijdag was dat een aantal grote problemen binnen, en 

zelfs buiten onze provincie grondig werden geanalyseerd en voorzien van consequente 

doortastende oplossingen. De non-alcoholische receptie achteraf was mij iets te 

consequent, alhoewel ik toch in het bijzonder de cava heb kunnen smaken. 
 

Terug naar de oplijsting van al het gepresteerde werk zoals de eerste gedeputeerde die 

bracht. Binnen de fel afgeslankte provincie, inderdaad, en ondanks alles zijn er toch wat 

mooie prestaties geweest inzake onderwijs, fietsbeleid, waterbeleid, erfgoed, toerisme, 

ook het Havencentrum, en niches zoals het Proefbedrijf Pluimveehouderij, het 

Wetenschapspark in Niel en de bedrijfshal Hippocrates, om er maar enkele te noemen. 

Mooi is ook de gouden strik die de provincie legde rond onze fiere musea alvorens ze als 

diamantjes op een zilveren schoteltje aan de stad Antwerpen over te maken, met een 

kostenplaatje voor de provincie waar het stadscollege ons eeuwige dankbaarheid voor 

verschuldigd mag zijn. 
 

De opsomming door de hoofdgedeputeerde gedebiteerd heeft wel het nadeel dat hierdoor 

de sombere hoofdlijnen van de afgelopen jaren minder aan bod zijn gekomen en een beetje 

ondergesneeuwd zijn. Wat u niet heeft opgesomd is wat we allemaal niet gedaan hebben. Ik 

denk dat die lijst minstens even lang zou geweest zijn. 

U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik dan ook even bij de terugblik aandacht vraag voor 

de inspanningen van gedeputeerden Röttger en Verhaert. Rik Röttger leverde belangrijke 

inspanningen naar mijn gevoel voor een duurzame provincie - het woord ‘duurzaam’ is bijna 
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gemeengoed geworden - voor het klimaatadaptatieplan dat onder zijn leiding werd 

opgemaakt. Na de overname van de gemeentelijke waterlopen werd de dienst Waterbeleid 

uitgebouwd om de meer dan 2.400 km. waterlopen én de 20 overstromingsgebieden 

vakkundig te beheren. We durven hopen, als we over de toekomst spreken, dat dit noeste 

werk verder kan gezet worden. 
 

Inga Verhaert heeft zich dan weer een indrukwekkend palmares opgebouwd inzake 

onderwijs. Niet minder dan 1.000 extra leerlingen kunnen in 2020 worden opgevangen in 

het secundair onderwijs, en dat is broodnodig. De maximumfactuur is een succes, maar ook 

de domeinschool plus en de inspanningen om de uitval in het secundair onderwijs tegen te 

gaan is echt nodig voor onze samenleving. De Artesis Hogeschool bouwde zij uit tot de 

snelst groeiende hogeschool in Vlaanderen. 

Inga Verhaert mag ook terecht fier zijn op het Arboretum dat ondertussen 

50.000 bezoekers per jaar telt, en ook op het Kempens Landschap dat nu met de 

landloperskolonie Wortel en Merksplas mogelijk tot Unesco-erfgoed kan uitgroeien. 

Meest indrukwekkend vind ik persoonlijk de groepsaankopen voor gas en elektriciteit waar 

onze provincie de belangrijkste speler in ons land is geworden. Hierdoor wordt heel de 

energiesector onder druk gezet, maar hebben vooral heel veel inwoners honderden euro’s 

per jaar bespaard, om zo de provinciebelasting dubbel en dik terug te verdienen. Ik hoop 

dat jullie dit ook voortvertellen voor diegenen die klagen over die toch beperkte 

provinciebelasting. 
 

Maar, laat me toch betreuren, collega’s, dat de provincie het zo erg heeft moeten 

verduren, provincie die, weze het onder een andere vorm en met nieuwe opdrachten een 

nog veel grotere rol kan spelen op het genaamde middenveld. En men is, denk ik, ziende 

blind want op dat terrein worden nagenoeg geen voorstellen gedaan, en zijn er wel meer en 

meer samenwerkingsverbanden tussen gemeenten die toch wel ontsnappen aan directe 

democratische controle. Controle die we via de provincieraad toch wel zouden kunnen 

verzorgen. Dat de provincies bovendien met klikken en klakken uit intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en intercommunales zijn gevlogen, in disciplines waar wij echt wel 

het verschil maakten, waar we zelf mee aan de basis lagen, getuigt van misprijzen en 

ondankbaarheid. 
 

Collega’s, 37 jaar heb ik mogen deel uitmaken van dit prachtige en dynamische bestuur, 

waarvan 13 jaar als gedeputeerde en 12 jaar als fractieleider. Ik wil daar op het einde van 

mijn rit bijzonder dankbaar over zijn. Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar alle collega’s 

die ik in die periode heb mogen ontmoeten, en naar de griffier en het toch wel sterke 

provinciale personeel. 
 

Ik hoop van harte dat nieuwe wijsheid de komende jaren zal neerdalen om te waarderen 

wat door de provincie is mogelijk geworden. Het Sportpaleis, het Openluchttheater, het 

Rivierenhof alleen al zijn voor mij persoonlijk meer dan de moeite waard, naast alle andere 

initiatieven, zoals vrijdag verwoord door de gouverneur, daarstraks door de eerste 

gedeputeerde. 
 

Collega’s, ik heb me gisteren lid gemaakt van de vereniging van oude en/of 

oud-provincieraadsleden. Als we samen binnen afzienbare tijd op bezoek komen, hoop ik 
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dat er opnieuw warmte kan heersen. Dat er een toekomst kan zijn voor een 

ondergewaardeerd bestuursniveau dat ik altijd in mijn hart zal blijven dragen. 
 

Ik dank u wel. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, 
 

Deze begroting is meteen de laatste van de huidige legislatuur. Het ligt in de lijn van de 

verdere afbouw van de provincies. Niet alles droeg in deze legislatuur onze goedkeuring, en 

op verschillende punten was onze Vlaams Belang fractie het oneens met de beleidsaanpak 

van de drie-partijen-deputatie. 
 

Collega’s, ik begin kort met enkele beleidsbeslissingen van het provinciebestuur die wel 

onze steun genoten.  

Vooreerst een dikke pluim voor het algemeen beleid rond provinciale groendomeinen. Ik 

kijk dan naar voormalig gedeputeerde Peeters. Knap dat de Schorre in Boom jaarlijks 

gastheer mag zijn van het beste en grootste dansfestival ter wereld.  

Maar naast Tomorrowland is ook het nieuwe wielermuseum de Velodroom een meerwaarde 

voor het provinciaal domein De Schorre. Dat het Deurnese Rivierenhof het afgelopen jaar 

verschillende keren in de prijzen viel is zeker geen toeval. Het groendomein is, en blijft 

een aangenaam boeiend park om te sporten en te vertoeven. Nu nog, gedeputeerde De 

Haes, zorgen dat de diverse parkings onbetaald blijven voor sportverenigingen en 

Rivierenhofbezoekers. Maar ik ben ervan overtuigd dat u, als herverkozen gedeputeerde, 

volgende legislatuur betaald parkeren niet laat gebeuren. 
 

Dat de provincie fors investeerde in fietsostrades kunnen wij alleen maar toejuichen. De 

PVI-campagnes waren tevens verdedigbaar voor onze fractie.  

De provinciale politieschool Campus Vesta moet naar onze mening nog meer vergaande 

bevoegdheden en werkingsmiddelen ontvangen dan nu het geval is. 

Ook een dankwoordje aan het provinciepersoneel die afgelopen legislatuur in een woelig 

water zijn terechtgekomen. Ook dank aan die werknemers die ons genoodzaakt verlaten 

hebben voor een andere overheidsdienst. 
 

Collega’s, het zal u niet verbazen dat niet alles onze goedkeuring wegdroeg. Er was soms 

weinig visie, maar vooral weinig ploeggeest terug te vinden in een aantal projecten van de 

meerderheid. Dan denk ik vooral aan de onenigheid over het al dan niet in stand houden van 

het hoofddoekenverbod in het provinciaal onderwijs. Sp.a gedeputeerde Verhaert wou het 

voorstel teruggeschroefd zien, maar gelukkig was dit niet naar de zin van coalitiepartner 

N-VA.  

Wat ook een constante is bij het gevoerde beleid van de deputatie is de verspilzucht. Het 

nieuw provinciehuis is daar het belangrijkste voorbeeld van. Dit megalomaan project, dat 

naar onze mening helemaal niet nodig was, kost de Antwerpse belastingbetaler ruim 
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80 miljoen EUR. Om dergelijke verspillingen in de toekomst een halt toe te roepen stelt 

het Vlaams Belang voor een commissie op te richten die beslissingen zoals bijvoorbeeld het 

nieuwe provinciehuis te toetsen aan financiële haalbaarheid. 
 

Ook op gebied van de gevoerde subsidiepolitiek is een grondige doorlichting en herziening 

nodig. Jaarlijks besteedt de provincie ongeveer 250.000 EUR van provinciaal belastinggeld 

aan hulporganisaties voor diverse projecten in het buitenland. Onze fractie is van mening 

dat dit beter kan geïnvesteerd worden in onze eigen Vlaamse kansarmen. 

Bij het uitbreken van de schandalen van onder meer Oxfam medewerkers had de provincie 

de geldkraan onmiddellijk moeten sluiten. Organisaties die seksueel misbruik in de doofpot 

stoppen behoren geen subsidies van de provincie te ontvangen. 

Overal blijven moskeeën en Koranscholen in onze provincie uit de grond rijzen. Wij blijven 

het herhalen dat het niet de taak is van de provincie subsidies te geven aan Islamitische 

erediensten, en zijn dan ook van mening dat dit onmiddellijk moet stoppen. 
 

Tot slot betreurt onze fractie dat het provinciebestuur te weinig inspanningen heeft 

geleverd betreffende het dierenwelzijn. Er bestaat een terecht groeiende aandacht voor 

dierenwelzijn. Ondanks die groeiende aandacht kampen verschillende Antwerpse 

dierenasielen en opvangplaatsen met financiële moeilijkheden. De provincie had het budget 

voor dierenwelzijn moeten aanpassen aan die noden. 
 

Als afsluiting had onze fractie graag vernomen of de gedeputeerde Verhaert en Röttger 

hun riante uittredingsvergoeding gaan aanvaarden, aangezien uw nationaal voorzitter 

Crombé deze in vraag stelt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Geachte leden van de deputatie, dames en heren collega’s, 
 

Ik zou ook willen beginnen met een kleine terugblik op de voorbije jaren. Ik denk dat er 

vanop dit spreekgestoelte heel veel toespraken zijn gehouden over de provincie, de laatste 

jaren natuurlijk wat meer over het voortbestaan van de provincies, maar het heeft ook een 

heel rijke historiek. Het is een spreekgestoelte dat bij mijn weten geïnstalleerd is begin 

jaren ’80 bij het toenmalige nieuwe provinciehuis. Dat betekent dus dat wij hier 40 jaar 

inhoud en toespraken hebben vanop dit spreekgestoelte. De collega sprak een beetje over 

de mooie zaal hier. Ik weet dat deze zaal ook in de jaren ’70 werd gebruikt als 

provincieraadszaal, zei het dan tijdelijk voor de bouw van het toenmalige nieuwe 

provinciehuis. Het is inderdaad een mooi pand, met heel mooi meubilair, maar dit 

spreekgestoelte staat hier een beetje als een tang op een varken. We kunnen het ook niet 

meenemen naar het nieuwe provinciehuis, want het stukje dat ik daarvan gezien heb is heel 

modern. Misschien moet er toch eens over nagedacht worden om stukje meubilair bij te 

houden. Misschien kan het nog dienen in een educatief project. Dit ter inleiding. 
 

Collega’s, de afslanking van de provincies, de overheveling van de persoonsgebonden 

materies is de leidraad geweest gedurende de afgelopen jaren. Het is 6 jaar van transitie 

geweest, met als finaliteit de focus op de grondgebonden materies, waar de provincie 

inderdaad, denk ik, de provincie als “streekbestuur” nog een belangrijke rol kan betekenen. 
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We keren even terug naar de bespreking van 4 jaar geleden. We hebben toen vanuit onze 

fractie gesteld om een commissie Overheveling in het leven te roepen om duidelijk mee te 

kunnen praten en te kunnen debatteren, en na te denken over heel die transitie. Die 

commissie is er jammer genoeg nooit gekomen. Het is een beetje typerend voor het gebrek 

aan transparantie in de voorbije legislatuur. Het was toen ook nog niet duidelijk of 

Antwerpen en Gent provincievrij zouden worden. De toekomst van vele provinciale 

instellingen was eveneens heel onduidelijk. 

We hebben toen een voorstel gedaan om geen site achter het Antwerpse stadhuis te 

bouwen, maar wel om het Zilvermuseum en het Diamantmuseum in het nieuwe provinciehuis 

onder te brengen, omdat het volgens ons een kans was om het huis van de provincie 

Antwerpen, niet alleen een werkplek te maken voor de diensten en voor de politici, maar 

ook te koppelen aan een congrescentrum met een interessante en toeristische trekpleister.  

Het provinciehuis - we gaan dat morgen mogen aanschouwen – is een modern gebouw, maar 

we betreuren het een beetje dat er nooit duidelijk inzage is geweest in de invulling, geen 

duidelijke ruimtebalans is gegeven aan de leden van deze provincieraad. Welke diensten 

verlaten het gebouw, en welk patrimonium zal vrij op de markt komen? 
 

In juni 2015 is er het besluit van de Vlaamse regering waarbij gesteld werd dat vanaf 

1 januari 2017 de persoonsgebonden materie niet langer door de provincie zal mogen 

uitgeoefend worden. We hebben toen gesteld dat we moeten denken aan morgen, en dat we 

een toekomstplan moesten uitwerken. Het bestuur heeft toen gezegd van rustig af te 

wachten en niet in te spelen op het besluit van de regering. Het was ook de periode van de 

afschaffing van de provinciale opcentiemen, de wijziging naar een dotatie, of het voorstel 

om met een dotatie vanuit Vlaanderen te werken voor die specifieke bevoegdheden. Wij 

hebben toen duidelijk gevraagd: denk aan een plan voor morgen met aandacht voor milieu, 

omgeving, onderwijs en vorming, recreatie, gebiedsgerichte werken, economie, het 

economische ondernemerschap, de werkgelegenheid, natuur en goed beheer van onze 

waterlopen. 
 

Zo komen we dan bij het uiteindelijke decreet van 9 november 2016. De formele 

goedkeuring zorgde voor een vernieuwde taakstelling, een gewijzigde financiering voor de 

provincies aan de start van het laatste volledige werkingsjaar van de legislatuur. Wij 

hebben toen een duidelijk pleidooi gehouden voor een democratisch verkozen echelon dat 

werkt voor alle 70 steden en gemeenten. De ‘Provincie 2020’ moet volgens onze fractie een 

volledig pakket uitwerken waar ze met de grondgebonden materies de steden en 

gemeenten, en al haar inwoners kan helpen en tegemoetkomt, niet betuttelend, maar als 

leverancier van een interessant aanbod naar de gemeenten toe. 
 

De dotaties zakten toen van 49 naar 39 miljoen. De 4 musea gingen weg. De dotatie aan het 

APB Sport viel weg. We spraken toen heel veel over de toekomst van de gebouwen en de 

instellingen die in het decreet nominatief werden genoemd en voordien steeds ter 

discussie stonden. Denk aan het Openluchttheater Rivierenhof, De Warande, het Huis van 

de Sport, en dergelijke. 

Ik wil bij cultuur aanstippen dat er hier heel veel over gepraat is. Terecht ook, want het 

was historisch gezien een heel belangrijke bevoegdheid voor de provincie. Er is heel veel in 

gebeurd de afgelopen decennia. Gelukkig dat collega Avontroodt heeft aangestipt dat we 

met de collectie aan kunstschatten toch nog iets moesten doen, en dat die nu de ronde kan 
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gaan in onze gemeenten. Het is ook jammer dat een aantal waardevolle stukken van het 

vorige provinciehuis blijkbaar zijn verdwenen. 

Ook wil ik nog even beklemtonen dat op het vlak van de sport het te betreuren is dat het 

Jeugdsportfonds moest sneuvelen. Het was een heel lovenswaardig initiatief waar private 

en publieke middelen samenkwamen en mee jeugdsportprojecten ondersteunden. 
 

Wij hebben ook aangeklaagd dat er toen 15 APB’s of EVAP-structuren waren, goed voor 

meer dan 33 miljoen aan dotaties, waar de discussie of de werking daarover een beetje 

werd weggehouden in deze raad. Er werd niet over gesproken. Er was geen afzonderlijke 

raad van bestuur meer, maar enkel een korte rapportering in de raadscommissies. Ik wil 

nog even beklemtonen dat het toen wel ging over 68% van het budget aan dotaties en 16% 

van de exploitatie-uitgaven. Maar ook alle grondgebonden APB’s: Hooibeekhove, 

Pluimveehouderij, Provinciaal Vormingscentrum in Malle, en de recreatiedomeinen De 

Schorre, het Zilvermeer en de Nekker, Kamp C en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 

allen EVAP’s of APB’s met jaarlijkse dotaties gaande van 1 tot 7 miljoen EUR, werden 

stiefmoederlijk behandeld naar de raadsleden toe. Ik denk dat dit een punt is dat moet 

meegenomen worden naar de toekomst toe om informatiedoorstroming te verbeteren en 

het debat te bevorderen. 
 

Tot daar de terugblik op de voorbije jaren. 

We hebben vorig jaar op 5 december 2017 gesproken over het budget 2018, wat in deze 

ook het budget 2019 zal zijn. De afslanking en overheveling van de persoonsgebonden 

materies was met één jaar vertraging eindelijk een feit. Het werd dus niet 1 januari 2017, 

maar 1 januari 2018. 
 

We focussen op 5 belangrijke pijlers.  

- Economie is nog altijd heel belangrijk in onze boeiende en bloeiende economische regio, 

wat gelukkig de provincie Antwerpen is. We denken dat op het vlak van het provinciaal 

economisch beleid, waar verschillende projecten ondersteund worden, het goed zou zijn om 

die projecten en de resultaten van al die initiatieven duidelijk te maken, en de meerwaarde 

voor onze provincie, maar ook voor de werking aan te tonen. Onze provincie blijft immers 

koploper voor wat betreft het aantal startende ondernemingen, ook in 2017 met 

8,5 startende ondernemingen per 1.000 inwoners. Belangrijk daarbij is te stellen dat we de 

provinciebelasting voor de kleine zelfstandige, en vaak ook die startende ondernemers, 

blijven in vraag stellen. Het innen van een belasting die gebaseerd is op de oppervlakte van 

zijn bedrijf is echt achterhaald, en zelfs deze belasting met een vast bedrag zou op zijn 

minst moeten hervormd worden, of liever nog afgeschaft. Die hervorming van heel het 

belastingsysteem dringt zich echt op. Het zou in dit geval voor de kleine zelfstandigen een 

stimulans, en een positief signaal zijn voor het economisch gebeuren. 
 

- Mobiliteit is meer dan ooit actueel. Ik denk dat er heel veel goed werk is verricht, maar 

er blijft nog heel veel werk op de plank liggen. Alle lof voor het werk en de financiële 

inspanningen voor de aanleg van de fietsostrades. De provincie heeft zich ermee op de 

kaart geplaatst. Ik denk dat de rol van de provincie bij de opmaak van een bovenlokaal 

mobiliteitsplan in de schoot van de vervoersregio’s heel groot is. Ik hoop dat men deze rol 

ook ten volle opneemt. Het is met een mobiliteitsvisie voor heel de provincie dat we het 
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aanbod van openbaar vervoer, bijvoorbeeld, en andere verkeersmodi meer kunnen 

afstemmen op de noden van de gebruikers. 
 

- Omgeving: ik weet als gewezen gedeputeerde voor ruimtelijke ordening dat er heel veel 

werk en inspanningen worden geleverd en dat de dossiers tot een goed einde worden 

gebracht met moeizame en lange procedures waarbij de provincie de gemeentebesturen 

echt ondersteunt en helpt. Ook moet die omgevingsvergunning leiden tot een performanter 

vergunningensysteem. Ik hoop ook dat de doorlooptijd nog steeds beperkt wordt gehouden, 

zodanig dat de aanvragers sneller rechtszekerheid krijgen.  

Op het vlak van waterbeleid, het is hier al gesteld, zijn er de 2.400 lopende kilometers 

onbevaarbare waterlopen. Het is van blijvend belang dat de provincie zich daar op inzet: 

goed beheer, goed onderhouden waterlopen. Het kan de maatschappij veel miserie en veel 

bijkomende kosten besparen, dit zeker met de uitdaging van de klimaatwijziging. 
 

- Onderwijs: de provincie heeft altijd een belangrijke inspanning geleverd op dit vlak en 

krijgt terecht veel erkenning voor het specifieke onderwijs dat zich richt op de 

arbeidsmarkt. Ik denk dat het secundair- en volwassenenonderwijs in de toekomst nog 

verder ter discussie zullen komen en dat fusies volgens ons onvermijdelijk zullen zijn. 

Samenwerking, netoverschrijdende samenwerking en schaalvergroting zullen zich 

aandienen, en daar moet ook de provincie terdege mee omgaan. 
 

Voor streekontwikkeling verwijs ik naar het gebiedsgericht werken, samenwerking over 

diensten en departementen heen. De regisseursrol van de provincie is volgens mij één van 

de grote uitdagingen voor de komende 6 jaar: de problematiek van bijvoorbeeld de 

industrie- en woonzones langs het Albertkanaal, ook de Kanaalkant waar we gisteren in de 

POM-vergadering over gesproken hebben, de problematiek van de weekendhuisjes in het 

verleden, het bebouwd perifeer landschap, de Fortengordels, en dergelijke. Het zijn 

projecten die een grote meerwaarde kunnen hebben voor onze provincie en onze regio, en 

daar moet het werk verdergezet worden. 
 

Wat wel belangrijk is, is dat wij nog eens willen beklemtonen dat de focus echt moet liggen 

op het aanbieden van een ondersteunend beleid. Er moet een kortere link komen tussen de 

provincie en de stads- en gemeentebesturen. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze 

provincie Antwerpen die met 2.867 km² de grootste is van Vlaanderen. 
 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om enkele tips mee te geven voor de komende 

legislatuur. Want we kijken inderdaad uit naar de nieuwe inzichten, en het bestuursakkoord 

van de nieuwe ploeg en geven alvast enkele suggesties mee.  

Op het vlak van fiscaliteit herhaal ik wat ik vorig jaar zei. 

- Algemene provinciebelasting: Limburg en Oost-Vlaanderen koppelen daar een 

woningoppervlakte aan. Vlaams-Brabant heft geen algemene provinciebelasting. Antwerpen 

heeft een hoog tarief voor de steeds groeiende groep van alleenstaanden, waar 

bijvoorbeeld in West-Vlaanderen terecht een lager bedrag moet betaald worden door 

alleenstaanden. 

- Provinciebelasting voor bedrijven: ik heb het al gesteld dat op Vlaams-Brabant na we zien 

dat alle provincies nog werken met een heel verouderd en onrechtvaardig systeem van 
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oppervlaktebelasting. Het is een moeilijk systeem. Het vraagt heel veel controle van de 

aangiftes. 

- Onze provincie is daarenboven ook het duurste systeem. We hebben dat aangetoond aan 

de hand van verschillende voorbeelden. Het is een bedrijfsonvriendelijk beleid dat gevoerd 

wordt, en er zou echt moeten nagedacht worden om het systeem te wijzigen. Het systeem 

dat wordt toegepast in de provincie Vlaams-Brabant lijkt mij duidelijk en transparant, en 

zou moeten getoetst worden binnen onze provincie. Het is een verloren kans van het 

huidige bestuur door tijdens de voorbije legislatuur geen enkele poging te ondernemen om 

dit te bekijken en om dit belastingsysteem te hervormen. 

Maar het is een nieuwe uitdaging waar we onder andere straks nog over praten bij punt 4 

van onze agenda. 
 

Wat een heel belangrijk punt is, is de meerwaarde aantonen, de toekomst van de 

provincies. Het staat in het decreet. Het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en 

het gemeentelijke niveau moeten ook zorgen dat de gemeenten en de steden in onze 

provincie daar iets aan hebben. Het moet een burgernabije, democratische, transparante 

en doelmatige uitoefening zijn van de provinciale bevoegdheden. Ik denk dat het zou 

moeten leiden tot minder interbestuurlijke concurrentie, daling van de beheerskosten, en 

afname van de administratieve lasten. Maar de toekomst zal dit uitwijzen. 
 

Om het met de woorden van onze gouverneur te zeggen: “Mogelijk, maar dat zal de 

toekomst uitwijzen, kunnen provincies die rol van interface en katalysator van functionele 

partnerschappen met wisselende ruilverhoudingen spelen. In dat geval zijn ze eerder hip 

dan achterhaald.” 

De grote vraag is natuurlijk of in 2019 een definitieve start tot afschaffing van het 

provinciale bestuursniveau in het Vlaamse regeerakkoord wordt ingeschreven, en wordt er 

dan meteen geopteerd voor grotere gemeenten? Of komt er tijdens de komende 

legislatuur een tweede leven voor de nieuwe provincies? De toekomst zal het uitwijzen 

Afgeslankt een nieuwe dynamiek zoeken. De afslanking zet misschien geen punt achter het 

bestuursniveau. Wel zullen de komende jaren bepalend zijn voor de toekomst. 

Het belang van de coördinerende rol van de provincies en de terugkoppeling en 

communicatie met de burger is cruciaal en prioritair. En de herziening van de fiscaliteit is 

echt een must. Ik wil het nog eens beklemtonen: het meest belangrijke is de meerwaarde 

betekenen voor alle 70 steden en gemeenten. 
 

Collega’s, de open vld fractie heeft in de raad de afgelopen jaren kritisch toegekeken op 

het gevoerde beleid. Waar mogelijk hebben we suggesties en voorstellen aangereikt om dat 

beleid te verbeteren. Ik heb er vandaag enkele terug in herinnering willen brengen. 

Misschien wil het nieuwe bestuur dat meenemen, misschien ook niet. Dat zal ook de 

toekomst uitwijzen. Ik wil in ieder geval de collega’s van mijn fractie danken: Patrick, Livia, 

Inge, Yolande, Roel en Hans. Wij zullen onze liberale voorstellen zeker overmaken aan onze 

nieuwe fractie die op maandag 3 december van start zal gaan. Wij danken u voor de 

samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Er zijn vele discussies geweest, maar ik denk 

dat er ook heel veel goed werk is geleverd. Daarvoor dank. 
 

Applaus 
 



VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2018 

 51 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Geachte collega’s, 
 

Er werd daarnet al even verwezen naar mediatussenkomsten van een partijgenoot van mij. 

Het probleem met de media is natuurlijk dat je altijd een beperkt frame krijgt. Ik maak 

dan ook dankbaar gebruik van dit spreekgestoelte om toch wat dieper in te gaan op hoe we 

eigenlijk naar de toekomst van dit democratisch tussenniveau kijken. 
 

Vandaag zetelen we voor de laatste keer op deze unieke historische locatie. Het oude 

bisschoppelijke paleis werd eind 18de eeuw door Napoleon geconfisqueerd om er zijn 

prefectuur van het toenmalige ‘Departement van de Twee Neten’ in onder te brengen. Na 

het Congres van Wenen en de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 

1815 werd dat departement definitief de provincie Antwerpen en werd deze vroegere 

Napoleontische prefectuur het ‘Gouvernementshotel’. Het was de Belgische provinciewet 

van 1836 die de provincies in hun definitieve plooi legde. In die tijd vergaderde de 

provincieraad overigens één keer per jaar gedurende een periode van twee tot vier weken, 

te beginnen op de eerste dinsdag van juli. Misschien ook een idee om mee te nemen na mei 

2019. Tot 1970, toen er verhuisd werd naar de Elisabethlei, hebben onze voorgangers hier 

gezeten, op deze harde banken. Onlangs hoorde ik een journalist in Ter Zake een analyse 

maken over het Brexit-debat in het Britse Lagerhuis. Hij prees de kwaliteit van het debat 

en stelde dat de hardheid van de zitbanken en het daaruit voortvloeiende gebrek aan 

comfort in het Britse parlement de debatten ten goede kwam. Ik laat in het midden of dat 

ook hier het geval is geweest de afgelopen jaren. We zullen het maar op de kussentjes 

houden als spelbederver. 
 

Politiek gesproken was het in ieder geval op de eerste plaats de Belgische provinciewet van 

30 april 1836 die onze instelling tot op de dag van vandaag bepaald heeft. Alle provinciale 

wetgeving die nadien gekomen is, bouwde en bouwt daar nog steeds op voort. De wet van 

1836 had het over een rechtstreeks verkozen provincieraad, een door de raad verkozen 

bestendige deputatie, een griffier en een gouverneur als vertegenwoordiger van de 

regering. Met andere woorden: de provincies als oud Belgisch relict. Een scalp, zoals ook 

collega Geudens al vermeldde in zijn tussenkomst, die de Vlaams-nationalisten dus per se 

op hun palmares wilden binnenrijven zodra ze de macht verworven hadden. En die 

machtsstrijd hebben we hier de afgelopen jaren aan den lijve mogen ondervinden. De 

afschaffing van de provincies was van in den beginne een fetisj voor De Wever en Homans, 

en is inmiddels uitgegroeid tot een ware obsessie, een blind steekspel waarbij de ratio 

soms ver zoek is. Alles moet op de schop en zeker alles wat Belgisch is. De provincie was 

ooit de statige oude dame van de Belgische politiek, een robuuste rots in de branding, de 

rustige vastheid zelve. Ze werkte als stabiele factor in de luwte en gemeenten waren er 

zeker van dat ze konden terugvallen op een sterke provinciale organisatie voor hun eigen 

werking. De afgelopen jaren is de oude dame echter in de lappenmand beland en het enige 

wat overblijft zijn palliatieve zorgen. 
 

De provincie als beleidsniveau heeft heel wat van haar pluimen verloren en dat hebben we 

de afgelopen maanden zelfs tot op het niveau van de deputatie mogen ervaren. Ik denk niet 

dat het in de eerbiedwaardige geschiedenis van de provincie vaak gebeurd is dat de leden 
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van de deputatie elkaar zo hard bestookt hebben als we vlak voor de verkiezingen van 

14 oktober hebben meegemaakt, toen s.pa-gedeputeerde Inga Verhaert zwaar op de korrel 

werd genomen door coalitiepartner N-VA in het dossier van de groepsaankopen. En wat we 

de afgelopen weken te horen hebben gekregen, een moddergevecht om de postjes, was 

alweer niet de mooiste pr voor de provincie als instelling, zeker niet in tijden waarin hoge 

uittredingsvergoedingen in vraag worden gesteld. 
 

Ik verwees daarnet naar het dossier van de groepsaankopen. Dat dossier blijft hoe dan ook 

vraagtekens oproepen, zoals onze Groen-collega Karin Van Hoffelen meermaals heeft 

aangekaart in de voorbije legislatuur, daarin ook ondersteund door collega El Aboussi op de 

commissie Energie. Bij de winnaars van de groepsaankopen voor 2018 is weer een winnaar 

die slechts 7 op 20 scoort op het vlak van groene stroom in de rapporten van Greenpeace. 

Onze bekommernis van de afgelopen jaren blijft dan ook jammer genoeg nog steeds 

actueel en ik herhaal de eis van collega Van Hoffelen voor leveranciers die 100% én in 

België geproduceerde groene energie leveren én voor de naleving van het charter van de 

CREG in verband met prijsvergelijkingen. Ik vind het ook wat vreemd dat u nu zegt dat 

onze provinciebelasting gebruikt wordt voor die groepsaankopen, wat natuurlijk terecht is. 

Maar er is één bedrijfje dat daar wel heel goed van profiteert, laat ons dat vooral niet 

vergeten, het bedrijfje dat veilingen organiseert. Dus dat blijft toch een gegeven dat heel 

hard onze aandacht opeist, zowel de groepsaankopen voor elektriciteit en gas, maar ook 

voor de zonnepanelen denk ik dat het misschien belangrijk is om meer bedrijven te 

betrekken in plaats van één winnaar. Misschien lokaal verschillende ondernemers die over 

de hele regio heen kunnen gevraagd worden om bijvoorbeeld mee die opdrachten 

toegewezen te krijgen. Ik denk dat dit een veel grotere band zou creëren, lokaal. 
 

De provincie werd de voorbije legislatuur uitgekleed en de oude dame staat dan ook – om 

dan toch eens dialect te gebruiken – in heure blote, in heure pure. “Staan” is veel gezegd, 

want ze ligt ziek in haar sterfbed. Ik weet niet hoe u het ervaart of ervaren hebt, maar ik 

vind het opvallend dat men voor de palliatieve zorgen overal in de samenleving bij ons, 

provincieraadsleden, terechtkomt, behalve het enige niveau dat er op dit vlak echt toe 

doet: het Vlaams parlement. In de aanloop naar de verkiezingen werd ik als kandidaat vaak 

over de rol van de provincies aangesproken, maar op Vlaams niveau, het niveau dat nochtans 

over ons moet beslissen, blijft het voorlopig muisstil. Het zorgt voor de eigenaardige 

paradox dat wij regelmatig worden uitgenodigd om te reflecteren over ons voortbestaan, 

maar er eigenlijk niks over te zeggen hebben. Ik hoop in ieder geval dat de komende 

campagne een grondig debat over de provincies mogelijk maakt en, nog belangrijker, dat de 

huidige provincies met alle mogelijke stakeholders, dus ook de raadsleden, door de Vlaamse 

regering betrokken worden bij de afschaffing en/of hervorming van het tussenniveau in de 

lokale bestuursorganisatie. Ik vond het ook nog altijd een goed voorstel om dat te doen via 

een of andere commissie, al dan niet in de schoot van de Vlaamse regering, met ook een 

aantal stakeholders vanuit die raden zelf. Mensen die uiteindelijk aan den lijve ondervinden 

wat het betekent om hier niet als beroepspoliticus, maar met de rush in hun agenda, altijd 

aanwezig te zijn en zo goed mogelijk hun werk proberen te doen. 
 

Vlak voor de verkiezingen werden de Antwerpse lijsttrekkers uitgenodigd voor een debat 

bij de regionale televisiezender ATV. Ook daar ging het alweer hoofdzakelijk om de rol van 

de provincies – dus eigenlijk niet het juiste forum – maar de vragen die we als deelnemers 
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op voorhand kregen doorgestuurd lijken mij een interessante kapstok om op dit 

spreekgestoelte na te denken over de ontwikkelingen uit het recente verleden - lees: de 

interne staatshervorming – en de toekomst van een democratisch tussenniveau. De vragen 

van journaliste Barbara Sauer waren namelijk de volgende, en ik citeer: 

- Is de provincie te veel uitgekleed? 

- Wat met de provincies nadat de gemeentefusies een feit zullen zijn? 

- Zullen de provincies een politiek niveau blijven of evolueren ze louter naar een 

administratie? 

- Wat met het provinciaal onderwijs? 

- Wat is nog de ambitie van de provincie? 
 

Laat ons beginnen met de eerste vraag, en die kan nu iets dieper gaan dan toen in het 

debat waar daar maar heel weinig ruimte voor is. 

Is de provincie te veel uitgekleed? 

De interne staatshervorming die de provincies heeft gehalveerd was erop gericht om de 

zogenaamde bestuurlijke verrommeling tegen te gaan. Het was uiteraard ook een 

besparingsoperatie. Maar ik denk niet dat er in onze provincie veel politici zijn die zullen 

zeggen dat die operatie goed begonnen is, laat staan geslaagd is. Het is een operatie die 

financieel, als we het vanuit alle overheden bekijken, bovendien in een zogenaamd zero-sum 

game geëindigd is: de uitgaven van de provincies verminderden, maar die van de 

overnemende overheden verhoogden. De financiering van de provincies werd gewijzigd door 

in te grijpen in de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het percentage van de 

Vlaamse heffing steeg dan weer, dat van de provincies daalde. En ook de gemeenten 

hebben daardoor hun opcentiemen moeten aanpassen, om uiteindelijk alles weer in 

evenwicht te brengen. Het principe van de verevening dat daar geldt. 
 

Enkel de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden zijn nu nog bij de provincies, wat onze 

groene fractie hier zeker niet betreurt als werkingsdomeinen, want het zijn bij uitstek 

groene thema’s zoals ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, waterbeleid, sanering van 

bedrijventerreinen, energie, enz. Vanuit onze fractie hebben we daar graag op gewerkt, 

getuige de vele tussenkomsten van onder meer collega Loes Van Cleemput over klimaat in 

het begin van de legislatuur en collega Koen Kerremans over biolandbouw en waterbeleid, 

met morgen nog een allerlaatste interpellatie door Koen op de allerlaatste raad. Op zich 

was die clustering van grondgebonden bevoegdheden een nobel streven om wat meer 

homogeniteit te creëren, maar wat zien we nu aan het einde van deze legislatuur? Het 

provinciaal onderwijs, een persoonsgebonden bevoegdheid bij uitstek, blijft provinciaal en 

ook cultuurcentra zoals het Suske en Wiske museum in Kalmthout, de regio van mevrouw 

Verhaert, of de Warande in Turnhout, de regio van mijnheer Bellens, blijven provinciaal 

omdat noch de lokale overheden, zoals de stad Turnhout, noch de Vlaamse overheid bereid 

zijn om de kosten op zich te nemen. Collega’s Verhaert en Bellens verdwijnen uit de 

deputatie, maar de instellingen zijn wel provinciaal gebleven. Met andere woorden, het 

antwoord op de vraag of de provincie te veel uitgekleed is, luidt: neen, eigenlijk niet – ze 

staat toch nog niet zo hard in hare blote – het is vooral weer veel te rommelig gebeurd. 
 

Wat met de provincies nadat de gemeentefusies een feit zullen zijn? 

Dat is wat mij betreft een vraag die bijzonder voorbarig is. Wij zijn helemaal nog niet in 

een stadium dat de gemeentefusies een feit zullen zijn. Dat zal blijken na de Vlaamse 
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verkiezingen van 2019 en het regeerakkoord dat daaruit voortvloeit. Fusies zullen 

natuurlijk hoe dan ook volgen, maar wat zie je dan ontstaan? 2, of maximaal 3 gemeenten 

die samen een grotere entiteit vormen. Dat is verre van onvoldoende om zomaar te zeggen 

dat de provincies niet noodzakelijk zijn. De provincies werken op veel grotere schaal en dat 

is net hun kracht. De provincies hebben zwaar ingezet op een promocampagne waarin ze 

stellen dat de provincie uw streekmotor is. Los van het feit dat die campagne veel te laat 

kwam, is die campagne ook wat dubbelzinnig. Het lijkt erop alsof er maar één streek is. 

Maar de provincie omvat niet één streek, de provincie heeft ‘streken’, misschien soms ook 

figuurlijk, maar vooral letterlijk. Meer en meer zie je streken ontstaan die de krachten 

bundelen en daar kan een bovenlokaal niveau als de provincie perfect op inspelen. Het is 

geen goed idee om het tussenniveau tussen Vlaanderen en de gemeenten af te schaffen. 

Het niveau van de streken moet een nieuw politiek niveau vormen op het niveau van de 

huidige provincies. Dus het antwoord op de vraag “verdwijnen de provincies als de fusies er 

zijn?” luidt, wat mij betreft: misschien verdwijnen de provincies as such, maar onze 

gemeenten, nu 70, in de toekomst misschien 45 of 50 op ons grondgebied, zullen een sterk 

tussenniveau met de ondersteuning door sterke ambtenaren nodig blijven hebben. 
 

Zullen de provincies een politiek niveau blijven of evolueren ze naar louter een 

administratie? 

Dat heb ik hier vandaag ook al horen zeggen, ik denk collega Geudens ook. 

De domeinen die nu door de provincie behandeld worden, zijn wel degelijk thema’s die de 

burger rechtstreeks aanbelangen. Denk bijvoorbeeld aan de fietsostrades of de 

bovenlokale aanpak van het waterbeleid. Gemeenten zijn niet gewapend om op hun eentje 

de strijd tegen de toenemende droogte aan te gaan of de gevolgen van het stijgende niveau 

van de zeespiegel te trotseren. Ook energie is een problematiek die de lokale besturen 

overstijgt en een domein waarop de provincie of een ander streekniveau belangrijk kan 

blijven. Het zijn sowieso stuk voor stuk politieke beleidsdomeinen en daarvan mag het in 

een democratie nooit de bedoeling zijn om die enkel over te laten aan een administratie of 

aan technocraten. Er is nu al een vacuüm ontstaan doordat de provincies zich hebben 

moeten terugtrekken uit de intercommunales. De verrommeling is alleen maar toegenomen 

ten voordele van technocratisch aangestuurde intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en ten nadele van de democratische controle op die samenwerkingsverbanden. 

Dat is eerlijk gezegd mijn allergrootste bekommernis van heel dit debat, dat je steeds 

meer apart functionerende intercommunales hebt die over bijzonder belangrijke thema’s 

zoals gas, elektriciteit, afval, waterbeheer, enz. beslissen, maar waar vanuit de samenleving 

amper nog controle op bestaat. De o zo belangrijke checks and balances door het directe 

spel tussen meerderheid en oppositie verdwijnt daar steeds vaker. 
 

Intergemeentelijke samenwerking is belangrijk voor veel kleinere gemeenten, maar uit de 

regioscreening van onze gouverneur in 2012 bleek dat Antwerpse gemeenten gemiddeld in 

98 samenwerkingsverbanden zitten. Als de democratische controle daar wegvalt, hebben 

we een gigantisch bestuursprobleem. In 2016 wilde het Chinese staatsbedrijf State Grid 

participeren in de distributienetbeheerder Eandis en stond heel Vlaanderen op zijn kop: 

zulke tendensen kunnen enkel op een transparante manier gecontroleerd en tegengehouden 

worden met een volwaardige democratische werking. 
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Het antwoord op de vraag “blijven de provincies een politiek niveau of evolueren ze naar 

een administratie?” luidt dat de dossiers van het tussenniveau zodanig in omvang toenemen 

dat democratische politieke controle en een politiek beheer op dat niveau noodzakelijk 

zijn. Of om het heel concreet uit te drukken: zonder de provincies had Vlaanderen de 

fietsrevolutie van de elektrische fietsen volledig gemist. Ik wil daar ook nog even aan 

toevoegen dat dit eigenlijk de verdienste van mevrouw Verhaert was, 2006-2012, toen de 

fietsostrades pas gelanceerd werden. Het was ook heel merkwaardig om vanuit de 

oppositie te zien hoe sterk N-VA dat thema geclaimd heeft, en dat u, mevrouw Verhaert, 

daar in alle talen bijna over zweeg. Dat zijn toch merkwaardige gegevens. Maar die 

fietsrevolutie hadden we niet gehad zonder dat democratische tussenniveau, want dan 

zouden er voor de speed pedelecs enkel lokale fietspaden geweest zijn, onmogelijk dus. 
 

Wat met het provinciaal onderwijs? 

De provincie heeft zich jarenlang gespecialiseerd in niches die geen enkel ander 

onderwijsniveau wilde of kon organiseren, denk aan de koksschool van het PIVA, de 

landbouwschool in Stabroek, of de tuinbouwschool in Mechelen. Stuk voor stuk uitstekende 

scholen die hun plaats in het onderwijslandschap meer dan waard zijn, wat collega Greet 

Bockx vanuit onze fractie altijd sterk onderschreven heeft in de commissie Onderwijs. 

Maar de interne staatshervorming stelt in principe dat de persoonsgebonden 

bevoegdheden bij de gemeenten of Vlaanderen terechtkomen. Anderzijds is er ook de 

grondwettelijke vrijheid om onderwijs in te richten. Het onderwijs is bij uitstek een 

voorbeeld van het feit dat je niet zomaar populistisch kunt stellen dat je de provincies 

gaat afschaffen. Ga je die duizenden leerlingen dan in de kou laten staan? Ons voorstel is: 

zorg ervoor dat er zo snel mogelijk een degelijke streekwerking komt en geef de scholen, 

met hun regionale rekrutering, daarin een plaats. Dus de vraag “wat met het provinciaal 

onderwijs?” vereist een grondig debat over nicheonderwijs, de onderwijsfinanciering en de 

regionale verankering van scholen. 
 

Tot slot, wat is nog de ambitie? 

Ik denk dat we het bovenlokale tussenniveau tussen Vlaanderen en de gemeenten niet 

mogen afschaffen als democratisch tussenniveau. Dat hoeft niet in de vorm van de huidige 

provincies te zijn. Daar moeten we niet flauw over doen. Wat hebben burgers uit Arendonk 

te maken met de intergemeentelijke mobiliteitsproblemen in Rumst of Boom en 

omgekeerd? Zorg ervoor dat je beleid voert op een niveau dat relevant is en dat doe je in 

een afgebakende stadsregio of streek waar mensen zich mee kunnen identificeren. Dat kan 

de Noorderkempen zijn of de Rupelstreek, de streek van de Kleine Nete, de streek van de 

Grote Nete, de zuidrand, … Alle thema’s die dan behandeld worden zijn relevant voor de 

volksvertegenwoordigers die eraan deelnemen én voor de burgers die zij 

vertegenwoordigen. Onze boodschap blijft: provincie komt uit uw ivoren toren en laat de 

streken floreren. Breng het tussenniveau naar de burgers, onder meer via een grondig 

uitgewerkte participatie, maar behoudt de min of meer objectieve, onafhankelijke blik die 

nu eigen is aan de provincie en die er de kracht van uitmaakt. Als een aantal gemeenten in 

een bepaalde regio iets op poten willen zetten, heb je zowel een trekker nodig als een 

overkoepelende blik om tegenstellingen te overstijgen. Met andere woorden: de ambitie op 

het tussenniveau moet erin bestaan om binnen een duidelijk afgebakend streekniveau de 

lokale besturen sterker te maken. Daar ligt de toekomst. 
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Wat onze fractie betreft voeg ik er nog graag aan toe dat het in ons DNA zit om 

constructief oppositie te voeren en dat we dat ook altijd zullen blijven doen, met respect 

voor alle mogelijke concullega’s hier in deze raadzaal, en daarbuiten ook. Dat zal altijd zo 

zijn als vertrekpunt voor ons, en dat hebben we ook de afgelopen 6 jaar met plezier 

gedaan, om het op die manier te doen en dat zullen we zo blijven doen. 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Collega’s, mijnheer de voorzitter, 
 

Er is ons gevraagd of het mogelijk was misschien een overzicht te geven over 6 jaren als 

provincieraadslid. Ik ga daar graag op in en wil starten met mijn eerste indruk van de 

provincieraadszitting van 6 jaar geleden. 
 

Als kind van mei ’68 was ik wel terdege verwonderd dat ik moest rechtstaan als mevrouw 

de gouverneur binnenkwam om haar openingsrede te voeren. Spijtig dat mevrouw de 

gouverneur er niet is, want ik heb heel veel respect voor haar, maar ik dacht toen “waar 

ben ik nu terechtgekomen?” 

Tweede verrassing voor mij was dat ik niet mocht debatteren na het antwoord op mijn 

eerste mondelinge vraag. Als vakbondsmilitante ben ik dat echt niet gewoon. 

Maar bon, je weet op den duur wel alles te plaatsen en dan hebben mijn collega en 

kameraad Kris Merckx en ikzelf ons terdege ingespannen om een onderbouwde bijdrage te 

leveren om het debat aan te wakkeren in deze raad. Ik meen te mogen stellen dat vriend en 

tegenstrever het ermee eens zijn dat we hard gewerkt hebben. En het was vaak knokken 

tegen de neoliberale coalitie van N-VA, CD&V en sp.a in zo’n 70 interpellaties, verschillende 

mondelinge vragen en honderden tussenkomsten. Wij hebben dit steeds gedaan op basis 

van ons principe: straat – raad – straat. Dus wij vertrekken van de problemen van de 

mensen, wij brengen dat hier in de raad en we gaan ermee terug naar de straat. 
 

Ik wil een kort overzicht geven over welke thema’s wij het hier hebben gehad. 

Wij hebben ons verzet tegen de afbraak van sociale en culturele initiatieven. 

Hier vielen de zwaarste slagen ten gevolge van de besparingsmaatregelen van deze coalitie. 

Twee jaar lang hebben we ons verzet, zowel in de raad als in de pers, tegen de zware 

besparingsmaatregelen van het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk, welke hulp biedt 

aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Nu kunnen kinderen tussen 8 en 18 jaar er niet 

meer terecht, en nieuwe artsen worden verplicht als zelfstandige te werken. Men wilde de 

subsidie van 1 miljoen EUR schrappen, maar de acties van het personeel, gesteund door ons 

verzet, zorgden ervoor dat er toch nog 600.000 EUR subsidies overbleven, wel gespreid 

over 4 jaar. 

We hebben de sluiting van MODEM niet kunnen tegenhouden. Honderden gehandicapten die 

hier goedkoop geholpen werden verloren letterlijk hun stem. 

Ook het Provinciaal Centrum voor Metabole Aandoeningen (PCMA) kreeg zware klappen. 
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In de culturele sfeer hebben we ons verzet tegen de afschaffing van het gratis festival 

Mano Mundo, en besparingen op subsidies voor wetenschapsverenigingen en 

orkesttornooien. 
 

Maar terwijl in die sectoren de hakbijl werd gehanteerd was er toch voldoende geld voor 

zij die het niet nodig hebben. We denken hierbij aan de subsidie voor het kunstwerk van 

Arne Quinze op de Schorre, en dit op vraag van ID&T, de firma die het 

Tomorrowlandfestival organiseert en daar geld met hopen schept. Onlangs kwamen die nog 

negatief in de pers naar aanleiding van de tewerkstelling door haar onderaannemers voor 

het opzetten van het festival door Oekraïense loonslaven. Hopelijk zal de komende coalitie 

daar paal en perk aan stellen door haar invloed aan te wenden bij ID&T. 

We protesteerden ook tegen de 10 miljoen EUR subsidie voor akoestische werken en 

renovatie van het dak van het Sportpaleis. Een cadeau aan de nv Sportpaleis, waar het geld 

al jaren binnenstroomt. 

We betwistten fel de 12 miljoen EUR voor het nieuwe diamantmuseum, promostand voor de 

Antwerpse diamantsector. 
 

We hebben samen met de vakbonden ons verzet tegen het verlies van 170 jobs bij de 

provincie en zijn APB’s: 120 ingevolge de lineaire besparingsoperatie 3-5-8, en nog eens 50 

ingevolge de onvoorbereide en chaotische afslankingsoperatie van de provincies, opgelegd 

door minister Homans. Samen met de vakbonden van het personeel hebben we kunnen 

bekomen dat het aantal naakte ontslagen beperkt waren en er een gunstige interne 

mobiliteit kwam voor personeel, tewerkgesteld in afgeschafte functies. 
 

We hebben ons verzet tegen racisme en discriminatie. 

In 2014 hebben we kunnen aantonen dat de moskee “De Koepel” niet staatsgevaarlijk was 

op basis van meldingen begin 2014 van de Staatsveiligheid aan stad en provincie. 

Eén van onze laatste punten was het pleidooi om het hoofddoekenverbod in de provinciale 

scholen op te heffen, omdat dit verbod moslima’s de toegang verhindert tot onderwijs en 

jobs, de instrumenten voor sociale promotie en emancipatie. 
 

We hebben ons ook ingespannen om meer transparantie te brengen in de werking van 

intercommunales. Er is hier daarstraks door de collega van Groen dieper op ingegaan. 

Sorry, slechts met gedeeltelijke succes. De achterkamerpolitiek is nog niet van de baan, 

want wij hebben ook tijdens deze legislatuur de gedeeltelijke privatisering van CIPAL 

moeten meemaken. 
 

Waar er wel eensgezindheid is, en dat is een zeer positieve zaak, is rond de punten van de 

commissie Waterbeleid die steeds door de raad unaniem werden goedgekeurd. Dat geeft 

wel mee dat iedereen ervan overtuigd is hoe belangrijk het is om waterbekkens aan te 

leggen tegen overstromingen. Daar komt nu ook de strijd tegen de droogte bij. 
 

Naast dit alles bieden we ook positieve alternatieven. 

We pleitten voor een ander museaal beleid met gratis toegang gebaseerd op het Engels 

model. 

We hebben gepleit voor meer inspanningen om laaggeschoolden aan het werk te krijgen, 

onder andere door meer jobs te creëren in de laagste niveaus in groenonderhoud en 
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bewakingsdiensten, en ook cursussen te subsidiëren die jongeren voorbereiden om deel te 

nemen aan overheidsexamens, en we vroegen een prijsdaling voor de opleiding in het PVI 

voor het halen van een VCA-attest. Die mensen hebben dat nodig om op een werf te 

werken. 

We vroegen om te besparen op onverantwoord grote vergoedingen voor toppolitici. We 

gaven voorbeelden uit Zweden en verwezen hierbij naar het wetsvoorstel van onze 

parlementairen Raoul Hedebouw en Marco Van Hees van mei 2017, namelijk maximum 

6.000 EUR bruto per maand. De discussie over de zeer hoge uittredingsvergoedingen van 

parlementairen, maar ook gedeputeerden, en de weerzin daartegenover vanwege de 

bevolking zal zeker ter discussie komen in de nabije besprekingen. We verwachten daar 

ernstige besparingsvoorstellen en niet alleen besparen op de provincieraadsleden zelf, 

waarvan de halvering maar 1/1000ste van het totale budget uitmaakt. 

We werden gevolgd in ons voorstel om niet meer samen te werken met Easypost, firma die 

duidelijk frauduleuze constructies had opgezet. In de uitleg om het contract niet te 

vernieuwen kwam duidelijk naar voor dat ook de financiële administratie van ons 

departement dezelfde bedenkingen had. 

En als we het dan toch over alternatieven hebben moet ik hier toch nog een woordje kwijt 

over de miljonairstaks, heel dikwijls onthaald op hoongelach, nu weer, en afgedaan als niet 

van toepassing voor de provincie. Wel, niets is minder waar. De opbrengst van de 

miljonairstaks voorziet in 2 miljard voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ik kan 

me zo indenken dat onze diensten van provinciaal onderwijs en de vele APB’s, EVAP’s die 

wetenschappelijk onderzoek verrichten, graag een graantje zouden meepikken. 
 

En toch, na dit overzicht van 6 jaar, een korte blik op de toekomst. Ik wens onze opvolger 

in deze raad, en ook andere collega’s provincieraadsleden veel succes toe. Zeker als ze zich 

zullen moeten verzetten tegen de gevolgen van een eventuele afschaffing van de provincies 

door een volgende Vlaamse regering. Gevolgen zoals reeds gezegd onzekerheid bij het 

personeel, jobverlies en ontwrichting van de werking. 

Ze zullen het ook moeten opnemen tegen een nog grotere machtsconcentratie van de N-VA. 

Met 32,8% van de stemmen zal de N-VA in de tweede helft van de nieuwe legislatuur maar 

liefst 3 van de 4 gedeputeerden hebben en de belangrijkste bevoegdheden concentreren. 

Onze studiedienst zal daar zeker verder op werken en het belooft grondige debatten voor 

de komende provincieraadszittingen. 
 

Tot slot een woordje van welgemeende dank voor het personeel. 

In de voorbije 6 jaren hadden we in de 12 commissies die mijn collega Kris Merckx en 

ikzelf volgden te maken met ambtenaren die een zeer grote dossierkennis hebben. Het was 

een plezier om met hen samen te werken. We hebben veel van hen geleerd. We willen hen 

hiervoor bedanken en hopen dat de deputatie hen dat zal overbrengen. En ook bedankingen 

voor het ganse personeel, dat ons steeds zeer vriendelijk verder hielp in verschillende 

dossiers. Geen vraag was voor hen te veel. 
 

Hartelijk dank. 
 

Applaus 
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VOORZITTER.- Ik stel voor om nu even een korte pauze in te lassen. 
 

 

De vergadering wordt geschorst om 15.55 uur en opnieuw geopend om 16.12 uur. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega’s, mijnheer de voorzitter, 
 

Iedereen heeft vandaag zijn visie kunnen geven over wat wij de afgelopen 6 jaar hier 

hebben gerealiseerd. Het waren redelijk voorspelbare tussenkomsten, wat mij betreft. Ik 

heb positieve en negatieve zaken gehoord. Het was zowat ieder zijn waarheid. Dat is 

natuurlijk ook zo, of je nu in de meerderheid of de oppositie zit, je heb altijd een ander 

zich op bepaalde zaken die gebeurd zijn. Uiteraard is er heel veel stilgestaan bij de 

afslanking van het provinciebestuur en bij de rol van de provincie in de toekomst met veel 

vragen. Maar zoals heel wat sprekers hebben gezegd is dat een debat wij niet hier zullen 

voeren - ook niet in de toekomst - maar zal het een debat zij dat in Vlaanderen zijn beslag 

zal krijgen. 
 

Ik onthoud in alle geval dat er heel wat positieve zaken naar voren werden gebracht door 

de verschillende sprekers. Iedereen heeft gezien dat deze deputatie en deze 

provincieraad de afgelopen zes jaar toch op een moeilijke manier hebben moeten besturen, 

maar ondanks deze moeilijkheden toch zijn blijven besturen. Ik heb van verschillende 

mensen gehoord, ook vanuit de oppositie, dat de deputatie met een aantal initiatieven de 

provincie toch op de kaart heeft gezet. 

We kunnen van mening verschillen over het al of niet transparant zijn. Maar als ik zie welke 

initiatieven wij de afgelopen jaren naar de bevolking toe hebben georganiseerd, op hoeveel 

plekken wij aanwezig zijn geweest om op een zeer transparante manier te communiceren 

over het beleid, dat kan men ons niet verwijten dat wij niet transparant zijn geweest. We 

zijn ook die streekmotor geweest. Wij hebben ook op vlak van mobiliteit onze rol 

opgenomen. We zijn naar de regio’s gegaan. We hebben in de Noorderkempen, in de 

Middenkempen die mobiliteitsdossiers getrokken, en binnenkort ook in de Zuiderkempen. 

We zijn aanwezig geweest in het waterbeleid. Ook op landbouw hebben we heel duidelijke 

stappen vooruitgezet. In het onderwijs hebben we laten zien dat het provinciaal onderwijs 

een goed onderwijs is. 
 

Nadat welzijn is weggevallen, nadat cultuur is weggevallen, na jeugd en sport, is de 

provincie verder blijven gaan en hebben we zelfs meer gedaan. Toen we wisten dat we in de 

persoonsgebonden materies geen bevoegdheid meer zouden hebben zijn we daarin blijven 

investeren. En dat is toch wel de kracht geweest van alle collega’s, en ook van alle mensen 

uit meerderheid en oppositie, die begrepen dat de mensen die op zeker moment het 

bestuur moesten verlaten met een goed gevoel dienden weg te gaan door te blijven 

investeren in deze domeinen. 
 

Vanaf volgende week zullen wij met een zeer kleine provincieraad zijn die gehalveerd is: 

36 mensen, waaronder 4 gedeputeerden. En dan zullen wij de toekomst toch een kans 
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moeten geven. Je kan altijd naar het verleden blijven kijken, maar ik geloof dat er voor het 

provinciebestuur, zeker zoals wij dat zien als een ondersteunend bestuur naar de 

gemeenten toe, nog een toekomst is. 

Wat ons betreft, de coalitie die vanaf 3 december aan het stuur zal komen, zal van 

gedachten wisselen over het nieuw beleid. Daar zullen wij ons beleid toelichten, Frank. Ik 

zal dat nu niet doen. Ik denk dat dit toekomt aan de nieuwe bestuursploeg om van 

gedachten te wisselen over de toekomst. 

Maar in elk geval denk ik dat wij een mooi moment hebben meegemaakt hier, en dat 

iedereen heeft kunnen terugblikken, maar het zal aan de nieuwe deputatie zijn om te 

kijken hoe ze verder met de toekomst van deze provincie omgaat. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/1 tot en met 3/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 28 november 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Havencentrum goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd 

met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: 

 

“Sensibiliseren en enthousiasmeren op het terrein om het maatschappelijk 

draagvlak voor de haven (maritiem, industrie en logistiek) te versterken. 

Bijzondere aandacht gaat naar jongeren om hun interesse op te wekken en hen 

tewerkstellingskansen te tonen.” 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 10,8 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 980.374,00 EUR. 

 

In het budget 2019 zijn de ontvangsten (+104,1k EUR) en uitgaven (+131,6k EUR) 

(iets hoger ingeschat dan in het meerjarenplan 2018. De investeringen zijn op hun 

beurt 70.000 EUR lager ingeschat. Dit samen heeft een negatieve impact op het 

gebudgetteerde resultaat 2019. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 14 november 2018. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 

Havencentrum; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Havencentrum in zitting van 14 november 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Havencentrum voor het 

uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 980.374,00 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Havencentrum. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Budget 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 27 oktober 2011 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 

2012 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het agentschap als kernopdracht: 

 

“De vereniging heeft tot doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 

landbouwbeleid en in het bijzonder van de sector van de pluimveehouderij op te 

nemen. Deze beleidsuitvoerende taken hebben tot doel de economische welvaart en 

de tewerkstelling bij de Vlaamse vleeskuikenhouders en de Vlaamse 

leghennenhouders te bevorderen door: 

 

- het opzetten van eigen, objectief en praktijkgericht onderzoek met 

betrekking tot relevante productietechnische bedrijfsaspecten; 

- een efficiënte en zinvolle communicatie en een intensieve dialoog met de 

Vlaamse vleeskuikenhouders en de Vlaamse leghennenhouders te 

onderhouden. 
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De vereniging kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de 

beleidsvoorbereiding.” 

 

Artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 19 VTE nodig. 

Een organogram kan worden geraadpleegd op het provinciaal intranet: 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het agentschap uitkeert om haar 

missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de 

provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 1.615.802,00 EUR. 

 

Daar er meer ontvangsten uit projecten (+272,5k) worden voorzien, heeft dit een 

positieve impact op het gebudgetteerde resultaat 2019. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het agentschap werd door de algemene 

vergadering van de vzw goedgekeurd op 14 november 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 238 tot 240bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van 

de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw; 

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met het EVAP Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de algemene vergadering van 

de vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij in zitting van 14 november 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 

vorm Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw voor het uitvoeren van zijn budget 2019 

een dotatie van 1.615.802,00 EUR zal ontvangen. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij 

vzw. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB Kamp C. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Kamp C goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met 

ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: 

 

“De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en 

speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams beleid. We moedigen 

innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te 

ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met 

kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We 

vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en 

streven via samenwerking een doelmatige oplossing na. 

 

Het actieplan omvat de betrachting dat Kamp C de partner is voor burgers, 

bouwprofessionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie 

naar een duurzame samenleving. Bij Europese bouwprojecten moet Kamp C zich 

aanbieden als partner zodat geen opportuniteiten verloren gaan. Daarnaast behoort 

het opzetten van een geactualiseerde tentoonstelling tot de vaste acties. 

 

Kamp C plant acties om alle (technische) leerkrachten en hun leerlingen te 

bewegen een bezoek te brengen aan het domein. Het bedrijf werkt verder aan de 

bewustwording van de burger met betrekking tot duurzaamheid en stimuleert de 

lokale overheden tot het definiëren en uitvoeren van ambitieuze klimaatplannen. 

 

Als educatief centrum bijdragen dat bouwprofessionelen, van metser tot architect, 

een goed en actueel onderwijs genieten en zich bewust worden van de noodzaak 

tot duurzaam bouwen. 

 

Kamp C zet verder in op het bereiken van een hogere graad van bezetting op het 

gebied van zaal- en kantoorverhuur, alsook op de verdere uitstraling van het 

domein en zijn gebouwen. Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een 

positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om 

internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook 

internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie 

Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend) 

initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader 
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waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van 

een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. 

 

De reikwijdte en de slagkracht van Kamp C trachten te vergroten door 

samenwerkingen en participaties aan te gaan, waardoor de snelheid van de 

transitie naar een duurzame samenleving kunnen beïnvloeden.” 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 26,6 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 1.210.336,00 EUR. 

 

In het budget 2019 zijn de investeringen (142.000 EUR) gedaald, de uitgaven 

gestegen en de opbrengsten op het zelfde niveau gebleven zoals voorzien in het 

mjp 2018. Dit heeft een positieve impact op het resultaat 2019. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Kamp C in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Kamp C voor het uitvoeren 

van zijn budget 2019 een dotatie van 1.210.336,00 EUR zal ontvangen. 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Kamp C. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

APB Hooibeekhoeve. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd 

met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: 

 

De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en 

speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaamse beleid. We moedigen 

innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te 

ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met 

kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We 

vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en 

streven via samenwerking een doelmatige oplossing na. 

 

De acties omvatten het praktijkgericht onderzoek op melkvee en voedergewassen 

met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en 

sociaal vlak. Daarnaast wordt ingezet op gebiedsgerichte waterkwaliteit met het 

oog op het behalen van de doelstellingen van het mestactieplan. 

 

Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere 

economische ontwikkeling in balans met het maatschappelijk welzijn te realiseren. 

De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de 

economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert 

burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke 

relevantie van het socio-economisch weefsel. Door middel van een educatief 

programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt de 

Hooibeekhoeve mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de 

melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken 

steeds onderdeel uit van dit programma. 

 

Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor 

professionele land- en tuinbouwers in onze provincie zorgt de Hooibeekhoeve 

ervoor dat de beeldkwaliteit op het platteland verhoogt met aandacht voor 

kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 
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In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 21,9 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 1.012.848,00 EUR. 

 

In het budget 2019 zijn er meer ontvangsten voorzien uit projecten, wat als een 

beperkt positieve impact wordt ingeschat op het resultaat. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 

Hooibeekhoeve; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Hooibeekhoeve in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve voor het 

uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 1.012.848,00 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Hooibeekhoeve. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Een onthouding bij punt 3/2 en 3/4 voor Groen. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Mevrouw NAERT.- Wij gaan ons onthouden op alle punten van deze APB’s. Ik ga het nu 

eenmaal zeggen zodat dat ik het niet moet herhalen bij de andere punten.  

Enerzijds gaat het hier weliswaar over een technische begroting, maar de dotaties zijn het 

resultaat van besparingen in het meerjarenplan, welk wij verworpen hebben. 

Anderzijds zijn er geen spectaculaire wijzigingen en doet het personeel en de directies van 

de APB’s toch hun uiterste best om een maximale dienstverlening te bieden.  

Vandaar onze onthouding. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 3/1 tot en met 3/4 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; 

48 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 3/1, 3/2, 3/3 en 3/4 worden goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 

12 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

POM Antwerpen. Jaarverslag 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 15 december 2005 heeft uw raad de oprichting van de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen goedgekeurd. Op 6 februari 2013 

keurde uw raad de hernieuwde statuten goed. Conform deze statuten dienen de 

jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring te worden voorgelegd aan uw raad. 

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de projecten en realisaties in 2017. 

 

POM Antwerpen heeft als missie het economisch weefsel in onze provincie te 

versterken en doet dit op volgende terreinen: 

 

 het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen 

 het stimuleren van bedrijfssamenwerking 

 het promoten van onze provincie als dé investeringsregio en sectorpromotie. 

 

Onze hoofdzaak is het zorgen voor een stevige economische impuls door het 

weldoordacht zoeken en ontwikkelen van ruimte voor bedrijvigheid. Hierbij is een 

evenwicht tussen wonen, werken en natuur van cruciaal belang voor de 

levenskwaliteit in onze provincie. Om die reden houden we enkele belangrijke 

principes aan bij elke ontwikkeling of heractivatie: een efficiënt ruimtegebruik met 

oog voor ecologische aspecten, een hoge kwaliteit voor de bedrijven en de 

omliggende woonwijken en een langetermijnvisie op het gebied van 

bedrijvenbeheer. In onze dichtbevolkte regio is het van cruciaal belang om de 

schaarse ruimte optimaal te benutten. 
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POM is ervan overtuigd dat bedrijven sterker kunnen worden door samenwerking. 

POM zet daarom ook in op kostenbesparende interbedrijfssamenwerking, zowel op 

het gebied van huisvesting en diensten.  

 

Om het economisch weefsel van onze provincie te versterken, werken we ook op de 

speerpuntsectoren chemie en creatieve.  

 

Het jaarverslag is digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het financieel en werkingsverslag 2017 van de 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. 

 

 

Bijlagen: 

 jaarverslag 2017 

 jaarrekening 2017 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

ERSV provincie Antwerpen. Jaarrekening 2017. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Er werd een budget 2017 opgemaakt, dat naast de basisfinanciering ook de 

projectfinancieringen bevat. Sedert 2008 betekent dit dat alle deelbudgetten op 

diverse analytische manieren opgevraagd kunnen worden: per type financiering, 

per project, per vestigingsplaats of combinaties daarvan. De gelijke rubricering leidt 
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automatisch tot een grote transparantie: jaarrekeningen en budgetten zijn direct, 

en ook onderling over de jaren heen, vergelijkbaar. 

 

Er worden per boekjaar Financiële Fiches opgesteld: per subsidiekanaal wordt in 

kaart gebracht hoeveel subsidies reeds ontvangen zijn, wanneer aanvragen worden 

ingediend, hoeveel het saldo bedraagt, enz. Deze fiches bevatten ook verwijzingen 

naar de reglementeringen en eveneens het boekingsnummer van het 

rekeningstelsel. 

 

De deelentiteiten kunnen via een online banking systeem op maandelijkse basis 

betalingen uitvoeren en zij verwerken op eenvormige wijze de inkomende facturen, 

dit voor de controle door de maatschappelijke zetel en de input door de 

boekhouding. De boekhouding levert op regelmatige tijdsstippen (minimaal per 

kwartaal) financiële verslagen, waardoor tussentijdse financiële controles en 

budgetcontroles mogelijk worden. Deze kwartaalrapporten en controles werden ook 

gebruikt als uitgangspunt voor de deelbudgetten en voor het globale Budget 2016. 

De maatschappelijke zetel bewaakt de eenvormige in- en output en controleert de 

resultaten op hun correctheid en bewaakt de eenheid van rapportering en 

budgettering.  

 

De Commissaris controleerde in juni 2018 de jaarrekeningen 2017, de 

aanwezigheid en de kwaliteit van de statuten, publicaties en verslagen, 

administratieve en financiële volmachten en het arbeidsreglement. Ook werd 

nagegaan of er zicht was op de personeelsevolutie en of er voldoende 

functiescheiding was in de financiële organisatie. Al deze aspecten kregen een 

gunstige beoordeling. Tevens werd een financiële audit doorgevoerd, ook hier 

waren er geen opmerkingen. 
 

De vereniging sluit 2017 af met een verlies van 119.622,32 EUR, dit verlies wordt 

in meerdering gebracht van het overgedragen verlies uit vorige boekjaren. Het 

balanstotaal per 31 december 2017 bedraagt 798.568,29 EUR. 
 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2017 van de vzw Erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband provincie Antwerpen (ERSV). 
 
 

Nr. 3/6 van de agenda 
 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
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4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 

Algemene provinciebelasting.  Reglement 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Voor het behoud van het evenwicht van het provinciaal budget wordt voor 2019 

een algemene provinciebelasting ingevoerd. 
 

Het belastingtarief blijft ongewijzigd vermits de indexevolutie geen aanpassing van 

het belastingtarief teweegbrengt. 
 

De vrijstellingsmodaliteiten blijven integraal behouden. 
 

Het adres van de dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen wordt aangepast 

gelet op de verhuis van de dienst naar het nieuwe provinciehuis te 2018 

Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Overwegende dat op 31 december 2018 de heffingsduur verstrijkt van de 

verordening betreffende de heffing van een algemene provinciebelasting, 

hernieuwd bij raadsbesluit van 1 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 

1994 en de artikelen 42, 144 en 241 tot en met 253 van het provinciedecreet van 

9 december 2005; 
 

Gelet op artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980, houdende de 

hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1982; 
 

Gelet op de artikelen 1 en 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 

verblijfdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 

van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 
 

Gelet op de artikelen 1 tot 3, 7, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 

betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 
 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 

decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 
 

Overwegende dat een belasting budgettair noodzakelijk is met als doel de uitgaven 

van de provincie in het algemeen te dekken, zowel de verplichte als de facultatieve; 
 

Overwegende dat de belasting eenvoudig te controleren is en dat de heffing van de 

belasting op een efficiënte wijze kan geschieden met een hoge rentabiliteit gelet op 

de geringe administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering; 
 

Overwegende dat de belasting een bijdrage beoogt van burgers in de algemene 

bestuurlijke uitgaven van de provincie gelet op het feit dat burgers op 
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democratische wijze kunnen gebruik maken van de provinciale dienstverlening en 

infrastructuur; 
 

Overwegende dat de belasting van die aard is dat zij binnen de draagkracht ligt van 

elke belastingplichtige; 
 

Overwegende dat een algemene en evenwichtige spreiding wordt nagestreefd 

waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de zwakste categorieën in de 

maatschappij; 
 

Overwegende dat een vrijstelling voor de gezinnen die genieten van de 

voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg verantwoord wordt door het feit dat deze 

reeds een financiële tegemoetkoming genieten op basis van een onderzoek dat 

werd uitgevoerd door de daartoe wettelijk bevoegde instanties en dat reeds 

gedurende verschillende jaren naar aanleiding van de inning van de 

provinciebelastingen wordt vastgesteld dat slechts een klein percentage van de op 

naam van deze mensen ingekohierde belastingen effectief kan worden geïnd en dan 

nog slechts nadat reeds een lange procedure werd doorlopen zodat de rentabiliteit 

hiervan problematisch is; 
 

Overwegende dat het eveneens verantwoord is belastingvrijstelling in te voeren 

voor de gezinnen die, als gevolg van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 

betreffende de bevolkingsregisters, op 1 januari van het aanslagjaar, enkel een 

verplicht referentieadres zonder feitelijke vestiging op het provinciaal grondgebied 

hebben en daardoor praktisch geen gebruik kunnen maken van de provinciale 

dienstverlening; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Voor het aanslagjaar 2019 wordt door de provincie Antwerpen een algemene 

provinciebelasting geheven. 

De belasting wordt gevorderd van elk gezin dat op het grondgebied van de 

provincie Antwerpen een hoofdverblijf ter beschikking heeft op 1 januari 2019. 
 

Artikel 2: 

Als "gezin" wordt beschouwd voor de toepassing van onderhavige belasting: hetzij 

een persoon die alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan niet verwant, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er 

samenwonen. 

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin. 
 

Artikel 3: 

Het bedrag wordt bepaald op 38 EUR. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor 

het aanslagjaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de 

belastingplicht. 
 

De inschrijving in het bevolkingsbestand van de gemeente waar het gezin staat 

ingeschreven, bepaalt de toestand op 1 januari van het aanslagjaar van de 

hoofdverblijfplaats, de referentiepersoon en de samenstelling van het gezin. 
 

Een wijziging van de hoofdverblijfplaats, de referentiepersoon en/of de 

samenstelling van het gezin in de loop van het aanslagjaar, heeft geen invloed op 



VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2018 

 73 

de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering of 

teruggave. 
 

Artikel 4: 

Zijn van deze belasting vrijgesteld, voor zover aan de vrijstellingsmodaliteiten is 

voldaan op 1 januari 2019: 
 

1° de gerechtigden, bedoeld in art. 37 § 1 en § 19, eerste lid, van de 

gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

Deze vrijstelling wordt slechts verleend voor zover binnen de twee maanden na 

verzending van het aanslagbiljet daartoe een schriftelijk verzoek toekomt bij de 

dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 

Antwerpen, en mits voorlegging van een attest van het ziekenfonds. 
 

2° de gezinnen die als gevolg van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 

betreffende de bevolkingsregisters enkel een referentieadres op het 

provinciegrondgebied hebben. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Wij gaan, net zoals de vorige jaren, op alle punten van de belastingen 

tegenstemmen. Waarom ook op de provinciebelasting? Wij vinden dat het geen faire 

belasting is, het is hier al gezegd, omdat ze niet progressief is. Wij hebben ook 

bedenkingen bij het feit dat ze hetzelfde is gebleven, ondanks dat de bevoegdheden toch 

serieus verminderd zijn. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Mevrouw Naert, onze belastingvoet op de opcentiemen 

op de onroerende voorheffing die is verplicht serieus gedaald ten gevolge van de 

hervorming. Vlaanderen heeft opgelegd dat de provincie haar opcentiemen serieus zou doen 

dalen, en daar is dan een maximum op gezet. Het aandeel van Vlaanderen is evenredig 

gestegen. Daar zijn de belastingen verhoogd. Dus bij ons zijn de belastingen gedaald, 

opcentiemen op de onroerende voorheffing. Maar wij hebben echt niet de ruimte om dan 

de belasting op de gezinnen te doen dalen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

45 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 11 stemmen nee en 3 onthoudingen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Reglement 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 31 december verstrijkt de geldigheidsduur van de verordening. 

Om het evenwicht van het provinciaal budget te handhaven is een hernieuwing van 

het belastingreglement noodzakelijk. 

 

Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft ongewijzigd en in 

overeenstemming met het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde 

taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Overwegende dat op 31 december 2018 de heffingsduur verstrijkt van de 

provinciale belastingverordening inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing, 

hernieuwd bij raadsbesluit van 1 december 2017; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is voor het evenwicht van het provinciaal 

budget; 

 

Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 

1994 en de artikelen 42, 144 en 241 tot en met 253 van het provinciedecreet van 

9 december 2005; 

 

Gelet op artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980, houdende de 

hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1982; 

 

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

en gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Met ingang van 1 januari 2019 worden voor een termijn van één jaar, eindigend op 

31 december 2019, ten behoeve van de provincie Antwerpen, honderd vijfenveertig 

komma drieëndertig (145,33) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. 
 
 

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; 

45 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 3 onthoudingen. 
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Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciebelasting op de bedrijven. 

Reglement 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voor het behoud van het evenwicht van het provinciaal budget wordt voor 2019 

een provinciebelasting op de bedrijven ingevoerd. 

 

De belastingtarieven werden aangepast aan de indexevolutie. 

 

Het adres van de dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen wordt aangepast 

gelet op de verhuis van de dienst naar het nieuwe provinciehuis te 2018 

Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat op 31 december 2018 de heffingsduur verstrijkt van de 

verordening betreffende de heffing van de provinciebelasting op de bedrijven, 

goedgekeurd bij raadsbesluit van 1 december 2017; 

 

Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 

1994 en de artikelen 42, 144 en 241 tot en met 253 van het provinciedecreet van 

9 december 2005; 

 

Gelet op artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980, houdende de 

hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1982; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij 

decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 

 

Overwegende dat een belasting budgettair noodzakelijk is met als doel de uitgaven 

van de provincie te dekken, zowel de verplichte als de facultatieve; 

 

Overwegende dat de provincie een beleid nastreeft met volgende kenmerken: 

- een eenvoudige belasting waarbij rekening gehouden wordt met de effecten 

op tewerkstelling, leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid van de 

provincie met behoud van de fiscale druk; 

- een belasting die eenvoudig te controleren is; 

- een belasting waarbij de administratieve verplichtingen tot het absolute 

minimum worden beperkt met vanzelfsprekend de inachtneming van de 

vigerende regelgeving, en waarbij de klantgerichte dossierbehandeling, 

gekoppeld aan de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen, als 

speciaal aandachtspunt geldt; 

 

Overwegende dat de belasting gebaseerd is op een eenvoudig meetbare grondslag, 

namelijk de oppervlakte die bedrijven, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij 

beroep gebruiken of ter beschikking hebben; 

 

Overwegende dat deze belasting een bijdrage van zelfstandigen, beoefenaars van 

een vrij beroep en ondernemingen beoogt in de algemene bestuurlijke uitgaven van 

de provincie en dat de verscheidenheid in tarifering rekening houdt met het verschil 
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in invloed van de belastingplichtigen op deze provinciale uitgaven, onder meer wat 

betreft infrastructuur en algemene dienstverlening; 

 

Overwegende dat het heffen van minimumbelastingen gerechtvaardigd is doordat 

mag aangenomen worden dat de voorziene minimumbedragen van dien aard zijn 

dat ze binnen ieders draagkracht liggen; 

 

Overwegende dat bedrijven, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep 

aldus op een evenwichtige manier bijdragen tot de financiering van het provinciaal 

beleid; 

 

Overwegende dat lagere tarieven voor de gepensioneerden aangewezen zijn, op 

voorwaarde dat zij slechts een beperkte beroepsactiviteit uitoefenen als aanvulling 

op hun pensioen, omdat zij een veel kleinere belasting vormen voor het geheel van 

de provinciale organisatie en infrastructuur dan de vestigingen van niet-

gepensioneerden; 

 

Overwegende dat een verminderd tarief voor zowel de agrarische als de 

openluchtrecreatieve sector noodzakelijk is gelet op de specifieke eisen van deze 

sectoren; deze sectoren dienen voor hun activiteiten noodgedwongen te beschikken 

over een grote bedrijfsoppervlakte om economisch rendabel te zijn; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Voor het aanslagjaar 2019 wordt door de provincie Antwerpen een 

provinciebelasting op de bedrijven geheven. 

 

De belasting wordt gevorderd van: 

 

1. elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een zelfstandige 

beroepswerkzaamheid uitoefent of die een of meerdere daden heeft gesteld 

die de uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid toelaten, 

kunnen toelaten of doen vermoeden (onder meer elke handelaar, elke 

zelfstandige diensten- of zorgenverstrekker, elke beoefenaar van een vrij 

beroep, elke nijverheidsondernemer, elke uitbater van een agrarisch bedrijf) 

en die op 1 januari 2019, op het grondgebied van de provincie Antwerpen, 

een of meerdere vestigingen heeft, gebruikt voor de uitoefening van de 

zelfstandige beroepswerkzaamheid of voorbehouden tot het gebruik voor de 

(mogelijke) uitoefening van de (een) zelfstandige beroepswerkzaamheid; 

De natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn zelfstandige 

beroepswerkzaamheid uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als 

bestuurder in een vennootschap wordt niet als belastingplichtig beschouwd 

in de zin van art. 1, §1, eerste lid van dit reglement; 

 

2. elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersoon die in vereffening is 

gesteld, en die op 1 januari 2019 op het grondgebied van de provincie 

Antwerpen een of meerdere vestigingen heeft, door voornoemde 

rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden; 
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De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het 

wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de 

zin van art. 1, §2, eerste lid van dit reglement. 

 

3. elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht die een winstoogmerk 

heeft, maar niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, inclusief de 

rechtspersoon die in vereffening is gesteld en die op 1 januari 2019 op het 

grondgebied van de provincie Antwerpen een of meerdere vestigingen heeft, 

door voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden; 

De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het 

wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de 

zin van art. 1, §3, eerste lid van dit reglement. 

 

Artikel 2: 

Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd per afzonderlijke vestiging hoe 

ook genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt 

voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Antwerpen is gelegen. 

 

Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 1, wordt geacht over een belastbare 

vestiging te beschikken, waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden 

is bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot 

gebruik is voorbehouden of bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of 

bedrijfsdoeleinden. 

Onder een oppervlakte wordt het volgende verstaan: elk (gedeelte van een) 

onroerend goed, elke lokaliteit of ruimte onder gelijk welke vorm en die individueel 

of collectief worden gebruikt of kunnen gebruikt worden, met inbegrip van de plaats 

of het adres waarop een maatschappelijke of administratieve zetel gevestigd is. 

 

Onder “gebruik” moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met inbegrip van 

onder meer het gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen, grasstrook, 

groenzone, vijver, sportterrein, laad-, los- of stortplaats, opslag- of overslagruimte, 

bufferzone, weiland, conciërgewoning. 

 

Om belastbaar te zijn, volstaat het dat een oppervlakte eventueel (nog) kan 

gebruikt worden, ook al wordt deze oppervlakte op 1 januari van het aanslagjaar 

niet effectief gebruikt (vb. braakliggende of woeste gronden, improductieve 

oppervlakte, oppervlakte zonder economisch rendabel nut of gebruik). 

 

Aan elkaar grenzende oppervlakten worden als één vestiging beschouwd, op 

voorwaarde dat deze oppervlakten niet van elkaar gescheiden zijn door een 

openbare weg of een openbare waterloop. Twee of meer oppervlakten met elkaar 

verbonden door het bestaan van een wettelijk toegekende wegvergunning, worden 

beschouwd als één enkele vestiging. 

 

Met wegvergunning wordt bedoeld: een vaste en duurzame constructie onder, op of 

boven de openbare weg en/of openbare waterloop (bv. tunnel, overbrugging). 

Een belastingplichtige van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend een 

ambulant karakter hebben, heeft een belastbare vestiging op het adres van 

zijn/haar in de provincie Antwerpen gelegen verblijfplaats (waar in het kader van 

de beroeps- of bedrijfsdoeleinden de opslag van goederen of materiaal, de 
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voorbereiding, de planning, de organisatie, de administratieve ondersteuning of het 

beheer in de ruimste zin gebeuren of kunnen gebeuren). 

 

Artikel 3: 

De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale belastbare 

gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich 

bevindt. 

 

Voor de vaststelling van de belastbare gebouwde oppervlakte van het goed waarop 

de vestiging zich bevindt, wordt in voorkomend geval de oppervlakte gemeten van 

elk ondergrondse en bovengrondse bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, 

evenals van het gebruikte of tot gebruik aan te wenden dak, doch met uitsluiting 

van het gedeelte dat uitsluitend als woongelegenheid van de belastingplichtige – 

natuurlijke persoon – wordt gebruikt. 

 

De dakoppervlakte is niet belastbaar onder de volgende voorwaarden die gelijktijdig 

dienen  vervuld te zijn: het dak is niet bereikbaar voor externen én de 

belastingplichtige heeft op dezelfde vestiging een oppervlakte ter beschikking voor 

minstens de dakoppervlakte. 

 

De oppervlakte die gemeenschappelijk door meerdere belastingplichtigen gebruikt 

wordt of ter beschikking is, wordt in hoofde van iedere belastingplichtige belast pro 

rata van de door hem/haar exclusief gebruikte of ter beschikking zijnde gebouwde 

en ongebouwde oppervlakten. 

 

Indien de gemeenschappelijke oppervlakte eveneens gebruikt wordt door, of ter 

beschikking is van niet-belastingplichtigen, dan wordt bij de vaststelling van de 

belastbare oppervlakte het gedeelte van de gemeenschappelijke oppervlakte dat 

pro rata kan worden toegewezen aan niet-belastingplichtigen in mindering 

gebracht. 

 

Artikel 4: 

4.1. Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 1, moet per afzonderlijke vestiging 

aangifte doen. Het provinciebestuur van Antwerpen stelt aangifteformulieren ter 

beschikking. 

De correct ingevulde, gedag- en gehandtekende aangiften moeten uiterlijk op 

30 april 2019 toekomen bij het Provinciebestuur van Antwerpen, dienst fiscaliteit, 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 

 

4.2. Wanneer alle aangiftegegevens van een vestiging gekend zijn door de dienst 

fiscaliteit van de provincie Antwerpen, kan aan de belastingplichtige daarvoor een 

voorstel van aangifte worden bezorgd, waarop de aangiftegegevens reeds staan 

ingevuld.  

 

4.3. Een belastingplichtige is vrijgesteld van de in 4.1. voorgeschreven 

aangifteplicht op voorwaarde dat hij/zij een voorstel van aangifte ontving. 

 

4.4. De vrijstelling, vermeld onder 4.3., geldt slechts indien de voorgedrukte 

gegevens op het voorstel van aangifte overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Indien de belastingplichtige vaststelt dat de voorgedrukte gegevens onjuist en/of 

onvolledig zijn moet hij/zij het voorstel van aangifte verbeterd terugzenden. De 

terugzending moet tijdig gebeuren zoals beschreven in 4.1.  
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Het teruggezonden voorstel van aangifte moet duidelijk en volledig alle correcte 

gegevens vermelden en de nodige verbeteringen moeten worden aangebracht. 

 

4.5. Het is de belastingplichtige die moet bewijzen dat hij/zij het verbeterde 

voorstel van aangifte of de aangifte tijdig en correct indiende. 

 

4.6. Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen aangifteformulier of 

voorstel van aangifte heeft ontvangen is hij/zij verplicht, uiterlijk op 30 april 2019, 

aan de in 4.1. vermelde dienst de voor aanslag noodzakelijke gegevens ter 

beschikking te stellen, eventueel op het formulier dat daartoe op verzoek zal 

worden toegezonden. 

 

4.7. Tevens moet de belastingplichtige, vermeld onder artikel 1, binnen de maand 

uit eigen beweging aangifte doen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, bij de in 

4.1. vermelde dienst van: 

 elke nieuwe of bijkomende vestiging in de provincie Antwerpen; 

 elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, in principe dus elke 

verwerving of vervreemding van onroerend goed, elk begin of einde van 

huur, pacht, en elke andere wijze waardoor de beschikbare oppervlakte op 

het grondgebied van de provincie Antwerpen wijzigt; 

 elke verandering in de uitbating; 

 de definitieve stopzetting van bedrijf, handelszaak of zelfstandige 

beroepsactiviteit in de provincie Antwerpen. 

 

Artikel 5: 

Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt als volgt bepaald: 

98 EUR per vestiging met een oppervlakte tot 1.000 m² (10 are);  

 

418 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² (10 are) tot 

5.000 m² (50 are); 

 

1.043 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² (50 are) tot 

10.000 m² (1 ha); 

 

3.127 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² (1 ha) tot 

50.000 m² (5 ha); 

 

10.421 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 

100.000 m² (10 ha); 

 

20.844 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 100.000 m² (10 ha) 

tot 200.000 m² (20 ha). 

 

De fractie van 1 m² wordt als 1 m² beschouwd  

 

Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) worden belast 

op basis van 20.844 EUR voor de eerste 200.000 m² (20 ha), verhoogd met 9 EUR 

per 100 m² (1 are) of gedeelte van 100 m² (1 are) voor de schijf van de 

oppervlakte boven de 200.000 m² (20 ha). 

 

Artikel 6: 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 gelden voor de agrarische bedrijven 

volgende heffingen: 
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Basisbedrag: 177 EUR, vermeerderd met: 

 

9 EUR per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 200.000 m² (20 ha) 

landbouwoppervlakte; 

 

34 EUR per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 50.000 m² (5 ha) 

tuinbouwoppervlakte in open lucht; 

 

4,50 EUR per 100 m² (1 are) of gedeelte ervan boven 5.000 m² (50 are) 

tuinbouwoppervlakte in serres. 

 

Artikel 7: 

Voor de toepassing van artikel 6 wordt het volgende verstaan onder: 

 

 agrarisch bedrijf: een bedrijf waarvan de hoofdwerkzaamheden bestaan uit 

landbouw en/of tuinbouw; 

 landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: elke oppervlakte voor landbouw 

en/of tuinbouw; 

 serre: elke duurzame constructie die gebruikt wordt of bestemd is voor de 

tuinbouwteelt. 

 

Artikel 8: 

Voor de begrippen van artikel 7 gelden volgende bepalingen: 

 

 landbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op 

akkerbouw en/of weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt; 

 

Voor de hierboven vermelde begrippen gelden volgende bepalingen: 

 akkerbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het 

telen van granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, 

peulvruchten, pootgoed, landbouwzaden en/of aanverwante gewassen; 

 weidebouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het 

exploiteren van blijvend grasland; 

 bosbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het 

aanleggen en exploiteren van bossen, met inbegrip van de 

bosboomkwekerij; 

 veeteelt: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op: 

° het houden van dieren voor de vlees-, melk- of eierproductie  

° en/of het kweken/fokken van dieren voor 

° de vacht  

° het bekomen van jongen 

° het africhten en opleiden van jongen. 

- tuinbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op 

groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, 

sierteelt, kweek van tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten. 

 

Artikel 9: 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 gelden voor de openluchtrecreatieve 

bedrijven volgende heffingen: 

 

421 EUR per vestiging met een oppervlakte tot 50.000 m² (5 ha); 
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1.051 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 

100.000 m² (10 ha); 

 

2.691 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 100.000 m² (10 ha) 

tot 200.000 m² (20 ha). 

 

Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) worden belast 

op basis van 2.691 EUR voor de eerste 200.000 m² (20 ha), verhoogd met 43 EUR 

per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte van 10.000 m² (1 ha) voor de schijf van de 

oppervlakte boven de 200.000 m² (20 ha). 

 

Artikel 10: 

Voor de toepassing van artikel 9 wordt het volgende verstaan onder: 

 

 openluchtrecreatief bedrijf: een bedrijf waarvan de hoofdwerkzaamheden 

bestaan uit het exploiteren van een terrein voor openluchtrecreatieve 

verblijven en/of het exploiteren van infrastructuur en/of installaties voor 

sportbeoefening in open lucht bestemd voor het gebruik door recreatieve en 

niet-recreatieve sportbeoefenaars. 

 

Artikel 11: 

Voor de begrippen van artikel 10 gelden volgende bepalingen: 

 

 een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven: een uitgerust en 

afgebakend terrein in centraal beheer waar op gekampeerd en/of verbleven 

wordt in openluchtrecreatieve verblijven – al dan niet verplaatsbaar - of dat 

daarvoor bestemd of ingericht is en niet ontworpen is om als vaste 

woonplaats te dienen; op het terrein is minstens één kampeerplaats 

voorbehouden voor toeristen op doorreis met een verplaatsbaar verblijf. 

 

Artikel 12: 

Belastingplichtigen die door de aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid 

ook gronden gebruiken voor landbouw en/of tuinbouw en/of openluchtrecreatie 

zoals bedoeld in artikelen 7, 8, 10 en 11 worden - naast de reglementaire taxatie 

voor de andere belastbare oppervlakten - voor bedoelde gronden belast tegen het 

tarief voor agrarische bedrijven en/of openluchtrecreatieve bedrijven. 

 

Artikel 13: 

Gepensioneerde zelfstandigen en gepensioneerde uitbaters van agrarische 

bedrijven met beperkte bedrijfsactiviteit betalen een forfaitair bedrag van 31 EUR 

wanneer hun inkomen lager ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen. 

 

Gepensioneerde uitbaters van agrarische bedrijven die een oppervlakte tot 

10.000 m² (1 ha) bewerken betalen 14 EUR. 

 

Artikel 14: 

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en 

de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de loop 

van het aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van 

zelfstandige beëindigt, een vennootschap ophoudt te bestaan, de belastbare 

oppervlakte vermindert en/of een belastbare vestiging wordt gesloten of verlaten, 

geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering of teruggave. 
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Indien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zijn/haar mogelijkheid tot 

uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid uiterlijk op 1 januari van 

het aanslagjaar volledig en definitief beëindigde of indien bewezen wordt dat een 

vennootschap uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar volledig en definitief ophield 

te bestaan, gaat de hoedanigheid van belastingplichtige verloren. Bij een tijdelijke 

onderbreking van de werkzaamheden of bij een inactiviteit of zolang de vereffening 

van een vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid van 

belastingplichtige verder bestaan. 

 

Artikel 15: 

De in artikel 4 bedoelde aangiften mogen worden ingediend door middel van 

procedures waarbij informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend en 

die het behoud van de integriteit van de elektronische documenten waarborgen 

evenals de toerekening ervan aan de belastingplichtige. 

 

De gegevens van elke aangifte die door het provinciebestuur fotografisch, optisch, 

elektronisch of volgens elke andere informatica- of telegeleidingstechniek worden 

geregistreerd, bewaard of weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare 

drager, hebben bewijskracht voor de toepassing van de belasting. 

 

Artikel 16: 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn, of in geval van 

onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve 

worden ingekohierd. 

 

De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging, waarbij per vestiging het 

aangiftegedrag van de belastingplichtige voor dit en vorige belastingjaren in 

aanmerking wordt genomen: 

 1e overtreding: 10 % verhoging; 

 2e overtreding: 40 % verhoging; 

 3e overtreding: 70 % verhoging; 

 4e overtreding: 100 % verhoging; 

 5e en volgende overtredingen: 200 % verhoging. 

 

Deze verhogingen worden per vestiging toegepast, ongeacht of het om één of meer 

overtredingen per aanslagjaar gaat, en met dien verstande dat tijdige en correcte 

aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de 

belastingplichtige volledig herstelt, waardoor de aanslag bij de eerstvolgende 

overtreding met slechts 10 % wordt verhoogd. 

 

Elke belastingverhoging bedraagt minimum 12 EUR. De belastingverhoging blijft 

echter beperkt tot 200 % van de verschuldigde belasting. 

 

De gegevens van elk document dat verband houdt met een ambtshalve inkohiering 

die door het provinciebestuur fotografisch, optisch, elektronisch of volgens elke 

andere informatica- of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of 

weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben bewijskracht 

voor de toepassing van de belasting. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
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Mevrouw MICHIELSEN.- Collega’s, 

Zoals Koen Helsen het heeft geformuleerd is het belangrijk om ondernemerschap te 

promoten voor iedereen, niet alleen voor gepensioneerden maar ook voor studenten die nog 

een hele carrière voor zich hebben en die veel meer kans hebben om ondernemer te 

worden in het latere leven, en dit gedurende vele jaren. Daarom heb ik in maart van dit 

jaar, 8 maanden geleden, een voorstel voor een bijkomende vrijstelling of vermindering 

ingediend. Gedeputeerde Caluwé ging mijn voorstel ten aanzien van het belastingreglement 

2019 onderzoeken. Ik stel vast dat 8 maanden later de deputatie in het belastingreglement 

2019 voor de provinciebelasting op de bedrijven geen vrijstelling, noch een vermindering 

heeft voorzien voor de student-zelfstandige. 

Afgelopen vrijdag kreeg ik het advies, opgemaakt door onze administratie, over mijn 

voorstel en ik lees dat “in principe een vrijstelling voor student-zelfstandigen zou kunnen 

ingevoerd worden”, met daarbij een aantal aandachtspunten en modaliteiten, maar ook een 

lijst van argumenten die zich tegen de vermindering uitspreken. Met als voornaamste 

argument dat elke vrijstelling in het belastingreglement uitgebreid gemotiveerd moet 

worden, en dat het de toets van het gelijkheidsbeginsel dient te doorstaan. Of ook 

letterlijk: “elke vrijstelling die in het belastingreglement wordt ingeschreven is steeds een 

potentiële bron van betwistingen, voornamelijk op basis van het gelijkheidsbeginsel.” 

Collega’s, de opgebouwde argumentatie in dit advies tegen kan gemaakt worden bij elk van 

de bestaande verminderingen voor de gepensioneerde zelfstandige en uitbaters van 

agrarische bedrijven met beperkte bedrijfsactiviteit. Maar, net zoals er voor hen 

beleidskeuzes genomen zijn, kan er ook nu een beleidskeuze genomen worden in het 

voordeel van het nieuwe statuut student-zelfstandige.  

Vandaar 2 vragen aan u, gedeputeerde. 

Wat maakt dat u deze beleidskeuze niet hebt gemaakt, gelet op het feit dat u 8 maanden 

de tijd heeft gehad om een juridisch sluitend reglement te maken? En ook gelet op het 

feit dat de bestaande verminderingen nooit werden aangevochten? 

Of omgekeerd, wat maakt dat u de gedane beleidskeuzes behoudt, gelet op het toch o zo 

grote risico op het aanvechten van ook de bestaande verminderingen? 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Mevrouw Michielsen, zoals u een aantal maanden 

geleden had voorgesteld, en zoals ik geantwoord heb, hebben wij dat laten onderzoeken en 

hebben wij advies gevraagd aan onze fiscale administratie of zij van oordeel waren dat dit 

op een goede manier kon worden doorgevoerd. U hebt dat advies meegekregen waar ze 

zeggen dat ze het ongunstig adviseren. Enerzijds, zoals u hebt aangehaald, om redenen van 

mogelijke betwisting van gelijkwaardigheid, en dergelijke, en anderzijds door de 

moeilijkheid van doorvoeren. Men kan dit niet automatisch doorvoeren. Er zou telkenmale 

handmatig een vrijstelling moeten gevraagd worden, omdat de student-zelfstandigen niet 

heel hun leven onder dit statuut ressorteren. Eens men gepensioneerd is, blijft men 

normalerwijze wel altijd gepensioneerd. Dat zijn redenen waarom onze administratie dit nu 

negatief adviseert. 
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Maar we hebben een nieuw diensthoofd Fiscaliteit, die grondig ons fiscaal reglement aan 

het doorgronden is, en reeds aan het werken is aan een aantal andere wijzigingen aan het 

toekomstig fiscaal reglement en dit dan in die mogelijke hervorming mee zal bekijken. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 

 

Mevrouw MICHIELSEN.- U haalt een aantal argumenten uit het advies aan. Het zijn er 

heel veel. En op nagenoeg elk argument kan ik een antwoord formuleren dat het argument 

negeert of kan oplossen. Zoals bijvoorbeeld het feit dat men in het advies stelt dat het 

gevaarlijk is om een vermindering te doen gelet op het beperkt aantal studenten, en dat we 

moeten afwegen of we hier een risico gaan nemen gelet op zulke kleine groep. 

Ik heb de lijst gekregen van de administratie over het aantal gepensioneerden die op dit 

moment een vermindering genieten. Wat zie ik daarin? Op dit moment zijn er 

2.500 gepensioneerden die volgend jaar vallen onder het tarief van 31 EUR, maar slechts 

90 vallen onder het zeer lage tarief van 14 EUR. Dan vraag ik mij wel af waarom wij een 

aparte vermindering hebben voor maar 90 gepensioneerden in de provincie Antwerpen. 

Het gaat op dit moment over 1.183 studenten. Dat is het allereerste jaar dat men in dat 

statuut kon vallen. De administratie schrijft ook: “Te verwachten valt dat dit aantal gaat 

toenemen.” Laat ons hopen dat het toeneemt. 

Het antwoord van elke aanvraag zou manueel moeten verwerkt worden, wat 

arbeidsintensief is. In zekere zin stelt die vrijstelling voor de gepensioneerden ook dat 

het min of meer moet ingevuld worden, moet bijgewerkt worden, en moet nagekeken 

worden. Het is maar nodig om één regel in dat formulier toe te voegen. Men zegt dat het 

moet aangepast worden, maar er moet maar één regel toegevoegd worden. En men kan 

ofwel terugvallen op de bewijsstukken die de studenten op dat moment kunnen leveren, of 

men kan terugvallen op dezelfde bewijsstukken die de student moet leveren aan het sociale 

verzekeringskantoor. 

U hebt nog iets gezegd over het advies, nl. dat het gaat voor ons gaat over een relatief 

klein bedrag. Heb wat respect voor die studenten. Voor die studenten is dat geen 

habbekrats. In het advies staat: “We gaan dat risico voor het verminderd tarief voor de 

studenten toch niet lopen voor een relatief klein bedrag.” Uit respect voor de studenten: 

het gaat niet over een relatief klein bedrag. Voor een student is 96 EUR, volgend jaar 98 

EUR, 5 tot 10 werken, afhankelijk of je het bedrag kan aftrekken of niet. Dus ik, en onze 

fractie blijven erbij dat het eigenlijk niet getuigt van respect voor de studenten als er na 

8 maanden tijd niet terdege onderzocht is geweest of het kan toegepast worden. Men 

heeft niet de moeite genomen. Dat is wat er blijkt uit het advies. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ik heb hier niet de opmerking gemaakt dat het maar 

zou over een kleine groep, of dat het maar zou gaan over een klein bedrag. Dat laat ik voor 

datgene wat de administratie zelf in het advies gezet heeft. Het zou toch altijd betekenen 

dat we 100.000 EUR inkomsten minder zouden hebben. De overweging moet bekeken 

worden of het wellicht veel makkelijker is om in plaats van dat door te voeren via de 
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fiscaliteit, een hogere tegemoetkoming te geven aan iedereen die zich in die situatie 

bevindt. Men kan een aanvraag doen om een tegemoetkoming van 100 EUR te krijgen. Dan 

krijgt men op die manier datgene wat men aan fiscaliteit betaalt als vergoeding terug. 

Maar dat is wat de nieuwe deputatie zal moeten bekijken. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 

 

Mevrouw MICHIELSEN.- Mijnheer de gedeputeerde, u hebt mij 8 maanden geleden gezegd 

dat er ooit een subsidie was voor kleine zelfstandigen van 100 EUR en dat dit moest 

afgeschaft worden op last van onze toezichthoudende overheid. Dus als u zegt dat wij ook 

een soort van vestzak-broekzak operatie doen en op die manier de studenten 

ondersteunen, gaat u in tegen wat u 8 maanden geleden gezegd heeft. Dus dat kan niet. Er 

wordt ook in het advies gezegd dat het een financiële impact heeft, op basis van de 

studenten die er nu zijn, van 116.000 EUR. Dat is wanneer wij een vrijstelling zouden geven. 

Maar het is misschien niet nodig van een vrijstelling te geven. Men kan perfect een 

vermindering toestaan. Dan gaat het over een kleiner bedrag dan wat de administratief 

schrijft. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Wat mij stoort, en is daarom dat wij rond de punten van fiscaliteit 

tegenstemmen, is dat het echt aan een herziening toe is.  

Ik volg collega Michielsen voor een stuk. Waarom zoveel moeilijkheden voor een klein 

bedrag van 116.000 EUR? En ik weet wel dat die kwestie van die opcentiemen door 

Vlaanderen is opgelegd, maar daar gaat het wel over 2 miljoen EUR die de provincie daar 

haar vingers ziet glijden omdat Vlaanderen veel meer vrijstellingen heeft gegeven.  

Als we een kleine inspanning kunnen doen voor een bepaalde groep, waarom niet?  

Maar ons bijzonderste standpunt is dat het echt aan herziening toe is. Dat is de reden 

waarom wij tegenstemmen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

 

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

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

44 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben nee gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 11 stemmen nee en 4 onthoudingen. 
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5. Onderwijs 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 5/1 tot en met 5/3 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 5/1 van de agenda 

 

APB Inovant. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 25 september 2008 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Inovant goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met 

ingang van 1 januari 2009 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “We willen de lokale besturen binnen onze provincie een 

professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt 

terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen 

op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij 

geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 6,4 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 486.266 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 september 2008 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Inovant; 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Inovant; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Inovant in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt goed dat het autonoom provinciebedrijf Inovant voor het 

uitvoeren van het budget 2019 een dotatie van 486.266 EUR zal ontvangen.  

 

Artikel 2: 

Het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Inovant wordt goedgekeurd. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 5/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Budget 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Vormingscentrum goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd 

met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het 

onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en 

materiaal ter beschikking stellen”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 48,4 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 2.909.198 EUR. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Vormingscentrum; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 

Vormingscentrum; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Vormingscentrum in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Vormingscentrum voor het 

uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 2.909.198 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Vormingscentrum. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 5/3 van de agenda 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Budget 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de 

maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om 

kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technisch en 

beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 
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Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. Het budgetdocument is digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 130,82 VTE 

nodig. Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 8.250.174 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs 

Antwerpen; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Onderwijs Antwerpen; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt goed dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Onderwijs Antwerpen voor het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 

8.250.174 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs 

Antwerpen wordt goedgekeurd. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Dan leg ik de punten 5/1 tot en met 5/3 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 5/1, 5/2 en 5/3 worden goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 

12 onthoudingen. 
 

 

Nr. 5/4 van de agenda 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. 

Jaarverslag en -rekening 2017. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Overeenkomstig de omzendbrief van 21 april 1993 van de Minister van Openbare 

Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden dienen 

para-provinciale vzw’s die voor meer dan 100.000 BEF betoelaagd worden hun 

begroting en rekening ter goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad. 

 

In zitting van 23 september 1993 nam uw raad kennis van deze omzendbrief. In 

het betrokken verslag aan uw raad werd door de deputatie voorgesteld dat, om 

tegemoet te komen aan de geest van de omzendbrief, zij zich engageert om 

jaarlijks het werkingsverslag en het financieel verslag van de overige vzw’s, waarin 

provinciale vertegenwoordigers aan het beleid deelnemen en die van een 

provinciale toelage van minimum 100.000 BEF genieten, eveneens aan uw raad ter 

kennisgeving voor te leggen. 

 

De vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen verkeert in dit geval. Aan deze vzw wordt 

jaarlijks een subsidie toegekend. In het budget 2019 is hiervoor 27.500 EUR 

ingeschreven en de provincie is vertegenwoordigd in de bestuursorganen. 

 

Betreffende subsidiëring van vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 

koepelorganisatie voor het Vlaams provinciaal onderwijs, werd in het verleden 

tussen de provincies volgende regeling afgesproken: 

 

‘De provinciale subsidie bestaat uit een vast bedrag van 2.500 EUR, te 

vermeerderen met 1,25% van de door de Vlaamse Gemeenschap aan de provincie 

effectief toegekende wedden- en werkingssubsidies.’ Deze berekeningswijze blijft 

ongewijzigd. Vanaf 2008 wordt het resultaat van de berekening wel telkens 

verminderd met het bedrag dat wordt voorzien als aandeel van de vzw Provinciaal 

Onderwijs Vlaanderen in de aflossingslast voor het kantoorgebouw van de 

Vereniging van Vlaamse Provincies. 

 

Aan uw raad wordt bijgevolg het jaarverslag en de rekening voor 2017 van deze 

vzw ter kennisneming voorgelegd. 

 

De rekening en het jaarverslag zijn toegevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de omzendbrief van 21 april 1993 van de Minister van Openbare Werken, 

Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, waarbij wordt opgelegd 

dat de begroting en rekening van de para-provinciale vzw’s die voor meer dan 

100.000 BEF betoelaagd worden, ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan 

de provincieraad; 

 

Gelet op het deputatiebesluit, waarvan in provincieraadszitting van 23 september 

1993 kennis werd genomen en waarbij de deputatie, om tegemoet te komen aan de 

geest van de omzendbrief, zich engageerde om jaarlijks het werkingsverslag en het 

financieel verslag van de overige vzw’s, waarin provinciale vertegenwoordigers aan 

het beleid deelnemen en die van een provinciale toelage van minimum 100.000 BEF 

of 2.478,94 EUR genieten, aan uw raad ter kennisgeving voor te leggen; 

 

Overwegende dat aan deze vzw jaarlijks een provinciale subsidie wordt toegekend, 

die in 2018 25.018,11 EUR bedraagt en dat de provincie vertegenwoordigd is in de 

bestuursorganen; 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 

van de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

Bijlagen 

- jaarverslag 2017 POV 

- jaarrekening 2017 POV 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
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7. Recreatie en toerisme 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 7/1 tot en met 7/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein De Schorre goedgekeurd. 

Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol 

en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.” 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 27,4 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 2.017.862 EUR. 

 

Toelichting cijfers en wijzigingen 

De dotatie werd verhoogd met een bedrag van 85.966 EUR omwille van de 

verschuiving van de loonkost van een statutair personeelslid van het departement 

Algemeen Beleid (DAB) naar APB De Schorre. Op DAB staat nog een statutair 

ambtenaar ingeschreven die tewerkgesteld is op De Schorre. Bij de overdracht van 

de statutairen naar de APB’s, voorzien op 1 januari 2019 is het een goed moment 

om de wedde te schrappen bij DAB en de dotatie van De Schorre vanaf 2019 met 

eenzelfde bedrag te verhogen. Dit is een budget-neutrale operatie. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein 

De Schorre voor het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 2.017.862 EUR 

zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 7/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer goedgekeurd. 

Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol 

en bovenlokaal vrijetijdsaanbod”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het budget ter goedkeuring voorlegt : 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 
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Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 83,3 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 4.002.718 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer voor het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 4.002.718 EUR 

zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Nr. 7/3 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 november 2015 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2016 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 

bovenlokaal vrijetijdsaanbod”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 9,6 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 1.412.160 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 2 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 november 2015 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme 

Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Toerisme Provincie Antwerpen in zitting van 2 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie 

Antwerpen voor het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 1.412.160 EUR 

zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Toerisme 

Provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 7/4 van de agenda 

 

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 22 november 2012 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap “Arboretum Kalmthout vzw” goedgekeurd. Dit 

agentschap werd met ingang van 1 januari 2013 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het agentschap als kernopdracht: 

“Ontwikkelen en promoten van een bovenlokaal, laagdrempelig en kwaliteitsvol 

vrijetijdsaanbod”. 

 

Artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 14,35 VTE nodig. 

Een organogram kan worden geraadpleegd op het provinciaal intranet: 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het agentschap uitkeert om haar 

missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de 

provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 475.384 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

Het ontwerp van het budget 2019 van het agentschap werd door de algemene 

vergadering van de vzw goedgekeurd op 22 oktober 2018. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 238 tot 240bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 22 november 2012 houdende goedkeuring 

van de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap Arboretum Kalmthout 

vzw; 

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met het EVAP Arboretum Kalmthout vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de algemene vergadering van 

de vzw Arboretum Kalmthout in zitting van 22 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 

vorm Arboretum Kalmthout vzw voor het uitvoeren van zijn budget 2019 een 

dotatie van 475.384 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 7/5 van de agenda 
 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Door uw raad werd in vergadering van 22 november 2012 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap “Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De 

Nekker” goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2013 

operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het agentschap als kernopdracht: “Het 

ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal 

vrijetijdsaanbod.” 

 

Artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 
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Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 82,5 VTE nodig. 

Een organogram kan worden geraadpleegd op het provinciaal intranet: 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 
 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het agentschap uitkeert om haar 

missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de 

provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 2.959.460 EUR. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 
 

Het ontwerp van het budget 2019 van het agentschap werd door de algemene 

vergadering van de vzw goedgekeurd op 22 oktober 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de artikelen 238 tot 240bis van het provinciedecreet; 
 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 22 november 2012 houdende goedkeuring 

van de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker; 
 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met het EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw; 
 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de algemene vergadering van 

de vzw Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in zitting van 22 oktober 

2018; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 

vorm Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw voor het uitvoeren van 

zijn budget 2019 een dotatie van 2.959.460 EUR zal ontvangen. 
 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dan leg ik de punten 7/1 tot en met 7/5 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 en 7/5 worden goedgekeurd met 47 stemmen ja, 

bij 12 onthoudingen. 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap


VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2018 

 99 

Nr. 7/6 van de agenda 

 

Toegestane subsidies. Subsidie aan Kempens Landschap vzw. 

Financieel en werkingsverslag 2017. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Door de Algemene Vergadering van de vzw Kempens Landschap werd op 16 maart 

2018 het financieel verslag over 2017 goedgekeurd. 

 

Het boekjaar sluit af met een negatief resultaat van 1.396.500,45 EUR. 

De kosten: 

- Brutomarge (werkingsontvangsten min werkingskosten: handelsgoederen, 

grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen) bedraagt: 

251.714,24 EUR 

- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 822.763,08 EUR 

- Afschrijvingen: 565.927,65 EUR. 

 

De balans sluit af met een totaal van 31.090.634,62 EUR waarvan 

22.023.531,85 EUR netto boekwaarde van de vaste activa. 

Het eigen vermogen bedraagt 18.498.408,27 EUR. Het totaal aan vreemd 

vermogen is 12.592.226,35 EUR. 

 

De provinciale toelage in 2018 bedroeg 2.103.043 EUR. In het budget 2019 is een 

toelage van 2.145.261 EUR ingeschreven. 

 

In 2017 werd actief verder gewerkt aan volgende projecten: 

 Landschapsproject ‘de kolonies’ 

 Landschapsproject ‘De Merode’ 

 Domein Roosendael te Sint-Katelijne-Waver 

 Spoorwegfort te Duffel 

 Kloosterdomein Franciscanessen te Wuustwezel 

 Militair Spoorlijntje Kapellen/Brasschaat 

 Paters Redemptoristen te Essen 

 Hof ter Linden te Edegem 

 Kasteelhoede te Grobbendonk 

 Hof ter Borght in Hulshout 

 Domein Zellaer in Bonheiden 

 Paviljoen De Notelaer in Bornem 

 Sint-Bernardusabdij in Hemiksem 

 Ursulinneninstituut in Sint-Katelijne-Waver 

 Gronden Umicore in Olen. 

 

Het totale patrimonium van de vzw Kempens Landschap in eigendom, erfpacht, 

huur of akkoord bedraagt 1.086 Ha 29 a 31 ca. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van het financieel en werkingsverslag 2017 van de vzw 

Kempens Landschap. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

Nr. 8/1 van de agenda 

 

APB Warande. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 maart 2009 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 juli 2009 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: APB Cultuurhuis de Warande is een cultuurhuis met een 

multidisciplinaire werking. 

 

De benaming cultuurhuis duidt op een tussenvorm. APB Cultuurhuis de Warande 

heeft enerzijds een receptieve functie met het oog op cultuurparticipatie, 

gemeenschapsvorming en cultuurspreiding, met bijzondere aandacht voor de 

culturele diversiteit, met daarnaast een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod 

(cultuurcentrum). APB Cultuurhuis de Warande ambieert anderzijds een 

productieve rol zonder een volwaardig kunstencentrum te willen zijn. 

 

APB Cultuurhuis de Warande staat ook voor een organisatiemodel waarbij naast de 

eigen werking, 6 onafhankelijke vzw’s met complementaire functies worden 

gebundeld, omwille van de inhoudelijke verrijking en de organisatorische 

meerwaarde. Dit is een dynamisch gegeven. 

 

Als provinciale culturele instelling neemt APB Cultuurhuis de Warande een regionale 

verantwoordelijkheid op als motor voor een streekgericht beleid. Dit vertaalt zich in 

concrete regionale acties, regionale samenwerkingsverbanden en een structurele 

regionaal gespreide werking. APB Cultuurhuis de Warande is een uitvoerder van het 

provinciaal cultuurbeleid: op gebied van cultuureducatie, kleur in cultuur en als 

serreplaats voor nieuw talent en creatieve publieksformats in de kunsten is APB 

Cultuurhuis de Warande een vanzelfsprekende actor binnen het departement 

Cultuur. 

 

APB Cultuurhuis de Warande bouwt verder aan een hoog kwaliteitsvol 

kunstenparcours zonder de psychologische drempels van een kunsttempel te 

creëren. APB Cultuurhuis de Warande streeft naar een ruime regionale relevantie. 

 

De werking van APB Cultuurhuis de Warande beperkt zich niet langer tot de vier 

buitenmuren van de instelling, maar overstijgt haar infrastructuur met een echt 

regionale werking in samenwerking en in overleg met de omringende cultuur- en 

gemeenschapscentra. Samen bouwen de centra steen voor steen verder aan een 

kwalitatief en divers cultuuraanbod. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 
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In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. Het budgetdocument is digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 51 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 3.576.194 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 29 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van 

de statuten van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis 

de Warande; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Cultuurhuis de Warande in zitting van 29 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande voor 

het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 3.576.194 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis 

de Warande. 

 

 

Bijlage: Budget 2019 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

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

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap


VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2018 

 103 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 
 

 

Nr. 8/2 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 19 februari 2009 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Campus Vesta goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd 

met ingang van 1 januari 2010 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “Wij dragen samen bij tot een optimale werking van de hulpverlening 

en het verhogen van de veiligheid in de samenleving”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 76,2 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 1.106.088 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 21 november 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 februari 2009 houdende goedkeuring van 

de statuten van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta; 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Campus 

Vesta; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Campus Vesta in zitting van 21 november 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt goed dat het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta voor 

het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie van 1.106.088 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta wordt 

goedgekeurd. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

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

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 
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9. Samenleving 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 9/1 en 9/2 met één stemming af te handelen. 

De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 23 november 2017 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2018 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: 

 

Het APB GKC heeft tot doel om de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 

beleid zorgeconomie, -innovatie en –arbeidsmarkt mede in te vullen. 

 

Het centrum is een dynamisch, modern en duurzaam kennis- en expertisecentrum 

van de zorg met als prioritaire focus (thuis)zorg, voor de huidige en toekomstige 

professionals van de private en publieke sector en op de lange termijn gericht naar 

een ruim publiek. Dit kennis- en expertisecentrum wordt uitgebouwd in nauwe 

samenwerking met diverse partners. 

 

Projecten, activiteiten en dienstverlening, al dan niet in samenwerking met 

partners, opstarten, faciliteren en beheren in zoverre die inspelen op huidige en 

toekomstige noden met betrekking tot zorginnovatie en zorgeconomie, 

ondernemerschap en arbeidsmarkt in de zorgsector, behoort tot de corebusiness. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 4,6 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 178.000,00 EUR. Deze dotatie 

werd in het budget 2019 met 25.000 EUR verhoogd ingevolge een verhoging van 

de personeelskosten. 

 

In het budget 2019 zijn er enerzijds meer ontvangsten voorzien (o.a. ingevolge de 

uitbreiding van huurderscontracten) en werden, anderzijds, de middelen voor 

‘Testlab’, meer gedetailleerd gebudgetteerd (t.o.v. het meerjarenplan 2018) wat 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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een impact heeft op de ontvangsten en uitgaven. Samengevat wordt er een 

positieve impact op het resultaat 2019 voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf GKC; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf GKC; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB GKC in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf GKC voor het uitvoeren van 

zijn budget 2019 een dotatie van 178.000,00 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf GKC. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 28 november 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: 

 

“De provincie biedt met het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas een 

provinciebreed instrument om alle actoren, zowel intern als extern, actief in de 

beleidsdomeinen welzijn, onderwijs en internationale samenwerking maar ook 

daarbuiten, inhoudelijk en educatief te ondersteunen bij de thema’s van diversiteit, 

gelijke onderwijskansen, mondiale vorming en opvoedingsondersteuning. Door 

inbreng van expertise en acties bij de diverse actoren evenals in hun netwerken & 
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projectwerking versterkt het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de kwaliteit 

van hun activiteiten en/of beleidsinitiatieven, inclusief het gezamenlijk provinciaal 

welzijns- en flankerend onderwijsbeleid.” 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 8,2 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 670.980,00 EUR. 

 

Het budget 2019 ligt in lijn met het meerjarenplan 2018. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas voor het uitvoeren van zijn budget 2019 een dotatie 

van 670.980,00 EUR zal ontvangen. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Dan leg ik de punten 9/1 en 9/2 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 9/1 en 9/2 worden goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 

12 onthoudingen. 
 

 

Nr. 9/3 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw. 

Jaarverslag 2017. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Volgens de onderrichtingen dient het financieel en werkingsverslag van vzw’s, die 

volgens de omzendbrief van minister Kelchtermans niet als een para provinciale 

vzw moeten worden beschouwd, maar waar wel provinciale mandatarissen aan het 

beleid deelnemen, en die een provinciale ondersteuning van minimum 

100.000 frank genieten, ter kennisneming aan de provincieraad worden 

medegedeeld. 

 

In uitvoering hiervan wordt bijgevoegd jaar- en financieel verslag 2017 van Het 

GielsBos vzw ter kennisname aan de provincieraad voorgelegd. 

 

Het jaarverslag 2017 van Het GielsBos vzw biedt o.a. een overzicht van: 

 

1. De belangrijkste gebeurtenissen van 2017 in een chronologisch overzicht. 

2. GielsBos in cijfers 

 

Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van bijgevoegd digitaal jaar– en 

financieel verslag 2017 van Het GielsBos vzw. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 30 november 2005; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het jaar– en financieel verslag van 2017 van 

Het GielsBos vzw. 

 

 

Bijlagen 

 jaarverslag 2017 

 jaarrekening 2017 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

Nr. 10/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen. 

Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen 

goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 

operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de 

Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en 

financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, te optimaliseren.” 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 13,6 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 1.178.466,00 EUR. 

 

Het budget 2019 ligt in lijn met het meerjarenplan 2018. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf PSES; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf PSES. 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB PSES in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf PSES voor het uitvoeren van 

zijn budget 2019 een dotatie van 1.178.466,00 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf PSES. 

 

 

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. 

58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

46 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 46 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 

De heer VERHAEVEN meldt dat er voor hem nog een ja-stem mag genoteerd worden. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

Nr. 11/1 van de agenda 

 

APB PIH. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf “Provinciaal Instituut voor Hygiëne” goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. 

 

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 

kernopdracht: “Het bevorderen van de volksgezondheid en een kwalitatieve 

leefomgeving op een duurzame wijze, via de onderbouwing van het provinciaal 

beleid, de ondersteuning van het gemeentelijk beleid en de samenwerking met 

gewestelijke instanties”. 

 

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 

jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt. 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

 

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 102,9 VTE nodig. 

Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet: 

 

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 

uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 6.620.516 EUR. 

 

In het meerjarenplan is voor het jaar 2020 een bedrag van 6.752.740 EUR als 

dotatie ingeschreven en voor het jaar 2021 een bedrag van 6.887.796 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 

raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne; 

 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Instituut voor Hygiëne; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne in zitting van 25 oktober 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf PIH voor het uitvoeren van 

zijn budget 2019 een dotatie van 6.620.516 EUR zal ontvangen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf PIH. 

 

 

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; 

48 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Advies van het Rekenhof. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Van het voorgebracht verslag werd door de deputatie kennisgenomen op 

8 november 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de provincie Antwerpen en van de 

provinciebedrijven, zoals aangenomen door de deputatie in zitting van 

13 september 2018; 

 

Gelet op artikel 144 van het provinciedecreet, dat bepaalt dat het budget pas kan 

worden vastgesteld nadat het advies van het Rekenhof over het ontwerp van het 

budget aan de provincieraad wordt voorgelegd; 

 

Gelet op het advies van het Rekenhof over het ontwerp van het budget 2019 van 

de provincie Antwerpen en van de provinciebedrijven, door de Nederlandse Kamer 

van het Rekenhof vastgesteld in zitting van 6 november 2018; 

 

Overwegende dat voor het budgetjaar 2019 het advies van het Rekenhof enkel over 

het budget 2019 zonder bijbehorende meerjarenplanning handelt en dat het advies 

over het budget 2019 onder nummer 4/1 van de provincieraad van 23 november 

2018 wordt geagendeerd, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van het advies over het ontwerp van het budget 2019 van 

de provincie Antwerpen en van de provinciebedrijven, door de Nederlandse Kamer 

van het Rekenhof vastgesteld in zitting van 6 november 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

Budget 2019. Beleidsnota en financiële nota. 

Goedkeuring. 

Verslag 

 

 

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; 

45 leden hebben ja gestemd; 

15 leden hebben nee gestemd. 

 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 15 stemmen nee. 

 

 

VOORZITTER.- Dan zijn we aan het einde van deze budgetbespreking. 

 

Ik wil nog even 2 puntjes meegeven.  

Morgen hebben wij onze laatste provincieraad in het nieuwe provinciehuis.  

Wij hebben vastgesteld dat de heer El Aboussi van Groen wel de presentielijst heeft 

ondertekend, maar niet aanwezig is. De zitpenning kan dus niet toegekend worden aan de 

heer El Aboussi. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 16.41 uur. 

 


