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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

__________ 

 

VERGADERING VAN 3 DECEMBER 2018 

__________ 

 

 

De vergadering wordt geopend te 10.07 uur. 
 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

De heer BELLENS Peter 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 

De heer DANEELS Tobias 

De heer DE HAES Jan 

De heer DE QUICK Erik 

De heer DE WINTER Stefan 

De heer DILLEN Koen 

Mevrouw DILLEN Marijke 

De heer GEYSEN Kris 

De heer  GYS Seppe 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

Mevrouw  RABAU Rina 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VAN GORP Valery 

De heer VERHEYDEN Wim 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

De kandidaat-leden van de 

provincieraad 

 

 

 

 

 

 datum 19 november 2018 

 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2018 

 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 

provincieraad bijeen te roepen op maandag 3 december 2018 om 10.00 uur. 

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

de raadszaal, Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Als bijlage stuur ik u de agenda. 

 

Wanneer u te voet komt, kan u binnen via de hoofdingang van het Provinciehuis. 

Wanneer u met de wagen, met de fiets of met de moto komt, kan u de 

ondergrondse parking inrijden via de Elisabethlei. 

De laptop en printer die de provincie aanbiedt voor de uitvoering van uw mandaat 

zullen verstrekt worden op de installatievergadering. U bereidt zich best voor op het 

transport van dit materiaal. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De voorzitter 

 

 

Kris Geysen 

 

 

 

 

 Koningin Elisabethlei 22 

 2018 Antwerpen 

 T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 3 DECEMBER 2018 
Agenda 
 

 
OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Onderzoek geloofsbrieven 

 

0/2 Eedaflegging raadsleden 

 

0/3 Vaststelling van de rangorde van de provincieraadsleden 

 

0/4 Fractievorming in de provincieraad 

 

0/5 Verkiezing van de voorzitter van de provincieraad 

 

0/6 Verkiezing gedeputeerden 

 

0/7 Eedaflegging gedeputeerden 

 

0/8 Samenstelling vast bureau 

 

 

1. Cultuur 

 
 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 
 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 
 
4. Financiën en logistiek 

 

 
5. Onderwijs 

 

 
6. Energie, communicatie en ICT 

 

 
7. Recreatie en toerisme 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

 
9. Samenleving 

 

 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

 
12. Waterbeleid 

 

 
13. Moties 

 
 
14. Interpellaties 

 
 
15. BESLOTEN VERGADERING 
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De uittredend VOORZITTER.- Goedemorgen,  

Mevrouw de gouverneur, provincieraadsleden, geachte aanwezigen, 
 

In toepassing van artikel 7, par. 2 van het provinciedecreet, open ik als uittredend 

voorzitter de installatievergadering.  

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen deze provincieraadsverkiezingen binnen de 

wettelijke termijn, zodat de uitslag definitief is. 

Ik stel voor om meteen te beginnen met de behandeling van de agenda. 
 

 

0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Onderzoek geloofsbrieven 

Voorstel 

 

De uittredend VOORZITTER.- Volgens artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de 

provincieraad gebeurt het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw verkozenen door 

3 bijzondere commissies van elk 4 verkozen raadsleden die bij lottrekking worden 

aangeduid en die respectievelijk afkomstig zijn uit het district Antwerpen, het district 

Mechelen en het district Turnhout. Elke commissie onderzoekt de geloofsbrieven van de 

verkozenen en hun opvolgers van een ander arrondissement dan dat waarin zij zelf 

verkozen zijn. 
 

Het onderzoek van de geloofsbrieven houdt in dat de schriftelijke bewijsstukken die de 

verkozenen hebben ingediend, onderzocht worden om te zien of ze wettelijk verkozen zijn 

en er geen bezwaren zijn tegen hun eedaflegging. Deze bewijsstukken zijn een uittreksel 

uit het bevolkings- of rijksregister, een uittreksel uit het strafregister en een verklaring 

op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid, zoals 

voorzien in artikel 11 van het provinciedecreet. 
 

Griffier, wil u de namen trekken. 
 

De provinciegriffier trekt uit de klaargemaakte omslagen de 4 leden van de bijzondere 
commissies. 
 

De vier commissieleden uit het district Antwerpen zijn: de heren Jan Claessen en Koen 

Palinckx, mevrouw Ilse Van Dienderen en de heer Ludwig Caluwé. 

De vier commissieleden uit het district Mechelen zijn: de heer Jan De Haes, mevrouw 

Christel Cottenie, en de heren Eddy Verhaeven en Wim Verheyden. 

De vier commissieleden uit het district Turnhout zijn: mevrouw Mireille Colson, de heer 

Tobias Daneels, mevrouw Katleen Helsen en mevrouw Mien Van Olmen. 

 

De commissieleden uit het district Antwerpen volgen de heer griffier naar zaal Van 

Goethem. 

De commissieleden uit het district Mechelen volgen mevrouw Bruyneels naar zaal Eugeen 

Van Mieghem op de 3de verdieping. 
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De commissieleden van Turnhout volgen mevrouw Vervloesem naar de zaal Paule Pia op de 

3de verdieping. 
 

Ik schors ondertussen de vergadering totdat de commissies klaar zijn met hun onderzoek. 
 

 

De vergadering wordt geschorst te 10.13 uur. Tijdens deze schorsing vergaderen de 
bijzondere commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven.  
 

De vergadering wordt hernomen te 10.26 uur.  
 

 

De uittredend VOORZITTER.- Ik stel voor dat we luisteren naar onze verslaggevers die 

zojuist in de onderscheiden commissies werden aangeduid. 

De heer Palinckx heeft het woord. 
 

Verslag van de bijzondere commissie 

voor het onderzoek van de geloofsbrieven 

 

Provincieraadsverkiezingen 14/10/2018: District Mechelen – 7 provincieraadsleden 
 

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

geloofsbrieven voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, district Mechelen. 
 

Zoals blijkt uit het proces-verbaal van het provinciaal hoofdbureau werden de volgende 

personen verkozen: 
 

Lijst nr. 2: N-VA 

 

Titularissen 

1. De Haes Jan 

2. Cottenie Christ’l 

3. Wollants Bert 
 

Opvolgers 

1. Verhaeven Eddy 

2. Van Moer Reinhilde 

3. Mertens Erwin 

4. Gülhan Saadet 
 

 

Lijst nr. 3: CD&V 

 

Titularis 

1.  Stevens Lili 
 

Opvolgers 

1. Deleus Stefaan 
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2. Van Camp Evi 

3. Van Noten Dirk 

4. Van Den Brande Mieke 

5. Reynaert Annelies 

6. Godden Jürgen 
 

 

Lijst nr. 4: Groen 

 

Titularis 

1. Rabau Rina 
 

Opvolgers 

1. Van Ransbeeck Brend 

2. Almaci Meyrem 

3. Kerremans Koen 

4. Wagemans Shelly 

5. Dierens Anjes 

6. Van Der Auwera Joachim 
 

 

Lijst nr. 5: Vlaams Belang 

 

Titularis 

1.  Verheyden Wim 
 

Opvolgers 

1. François Catherine 

2. Schoovaerts Inge 

3. De Smedt Dirk 

4. Janssen Mieke 

5. Ceuppens Tamara 

6. Van Oosterwijck Luc 
 

 

Lijst nr. 6: Open Vld 

 

Titularis 

1.  Somers Bart 
 

Opvolgers 

1. Anciaux Koen 

2. Grootaers Walter 

3. De Bie Inge 

4. Feyaerts Patrick 

5. Roelandts Lore 

6. Messari Nawale 
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De verstrekte inlichtingen van de titularissen tonen aan dat zij aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen. De volgende titularissen verzaken aan hun mandaat: 
 

• De heer Bert Wollants, lijst nr. 2 (N-VA), 3e verkozene, verzaakt aan zijn mandaat 

omdat hij federaal volksvertegenwoordiger is. 

• De heer Bart Somers, lijst nr. 6 (Open Vld), 1e verkozene, verzaakt aan zijn 

mandaat omdat hij Vlaams volksvertegenwoordiger is. 
 

De geloofsbrieven van hun opvolgers werden onderzocht. Uit de stukken blijkt dat zij aan 

de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen. 
 

• De heer Eddy Verhaeven, lijst nr. 2 (N-VA), 1e opvolger ter vervanging van de heer 

Bert Wollants. 

• De heer Koen Anciaux, lijst nr. 6 (Open Vld), 1e opvolger ter vervanging van de heer 

Bart Somers. 
 

De geloofsbrieven van de andere opvolgers zullen onderzocht worden indien zij worden 

geroepen om als titularis te zetelen. 
 

Bijgevolg stelt de commissie aan de raad voor de geloofsbrieven van de verkozenen geldig 

te verklaren. 
 

Antwerpen, 3 december 2018 
 

De Verslaggever De Voorzitter 

Palinckx Koen Claessen Jan 
 

 

De uittredend VOORZITTER.- Mevrouw Cottenie heeft het woord. 
 

Verslag van de bijzondere commissie 

voor het onderzoek van de geloofsbrieven 

 

Provincieraadsverkiezingen 14/10/2018: District Turnhout – 9 provincieraadsleden 
 

Mevrouw COTTENIE.- Verslag van de bijzondere commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, district Turnhout. 
 

Zoals blijkt uit het proces-verbaal van het provinciaal hoofdbureau werden de volgende 

personen verkozen: 
 

Lijst nr. 2: N-VA 

 

Titularissen 

1. Colson Mireille 

2. Dillen Koen 

3. Cuylaerts Nathalie 
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Opvolgers 

1. Baeten Els 

2. Minnen Herman 

3. Peeters Marleen 

4. Smans Bart 

5. Honinx Rudi 

6. Goossens Kris 
 

 

Lijst nr. 3: CD&V 

 

Titularis 

1. Bellens Peter 

2. Van Olmen Mien 

3. Helsen Kathleen 
 

Opvolgers 

1. Boonen Nicole 

2. Vermeiren Hilde 

3. Andriessen Nic 

4. Van Craenendonck Luc 

5. Lemmens Tom 

6. Maes Michaël 
 

 

Lijst nr. 4: Groen 

 

Titularis 

1. Daneels Tobias 
 

Opvolgers 

1. Ouhssaine Fatima 

2. Van Gelder Tinne 

3. Snauwaert Lieve 

4. Schellekens Suzanne 

5. Annouri Imade 

6. Thibau Koen 

7. Van Der Schoot Joris 

8. Int Panis Marnix 
 

 

Lijst nr. 5: Vlaams Belang 

 

Titularis 

1. De Quick Erik 

2. Annemans Gerolf 
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Opvolgers 

1. Van Gorp Valery 

2. Van Dijck Jan 

3. Van Beers Silvy 

4. Ceuppens Nancy 

5. Van Thielen Priscilla 

6. Beckers Ruben 

7. Vanhove Johnny 
 

De verstrekte inlichtingen van de titularissen tonen aan dat zij aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen. De volgende titularis verzaakt aan zijn mandaat: 
 

• De heer Gerolf Annemans, lijst nr. 5 (Vlaams Belang), 2e verkozene, verzaakt aan 

zijn mandaat omdat hij lid is van het Europees Parlement. 
 

De geloofsbrieven van zijn opvolgers werden onderzocht. Uit de stukken blijkt dat zij aan 

de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoet. 
 

• Mevrouw Valery Van Gorp, lijst nr. 5 (Vlaams Belang), 1e opvolger ter vervanging 

van de heer Gerolf Annemans. 
 

De geloofsbrieven van de andere opvolgers zullen onderzocht worden indien zij worden 

geroepen om als titularis te zetelen. 
 

Bijgevolg stelt de commissie aan de raad voor de geloofsbrieven van de verkozenen geldig 

te verklaren. 
 

Antwerpen, 3 december 2018 
 

De Verslaggever De Voorzitter 

Cottenie Christ’l De Haes Jan 
 

 

De uittredend VOORZITTER.- De heer Daneels heeft het woord. 
 

Verslag van de bijzondere commissie 

voor het onderzoek van de geloofsbrieven 

 

Provincieraadsverkiezingen 14/10/2018: District Antwerpen – 20 provincieraadsleden 
 

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

geloofsbrieven voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, district 

Antwerpen. 
 

Zoals blijkt uit het proces-verbaal van het provinciaal hoofdbureau werden de volgende 

personen verkozen: 
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Lijst nr. 1: sp.a 

 

Titularis 

1.  Verhaert Inga 

2. Talhaoui Fauzaya 
 

Opvolgers 

1. Röttger Rik 

2. De Conick Monica 

3. El Mzairh Hicham 

4. Elkaouakibi Nourdine 

5. Van Gool Greet 

6. Geudens Frank 

7. Janssens Andy 

8. Vanden Eede Stephanie 

9. Meulders Ingrid 

10. Raats Peter 

11. Peeters Johan 

12. Amoako Richard 

13. Vandermeeren Victoria 

14. Vanpeborgh Gitta 

15. Verschoren Alain 

16. Bertels Hilde 

17. Beniest Evy 

18. Hameau Willy 
 

 

Lijst nr. 2: N-VA 

 

Titularissen 

1. Lemmens Luk 

2. Lauwers Linda 

3. Jambon Jan 

4. Vrancken Isabelle 

5. Geysen Kris 

6. Van Hauteghem Marleen 

7. Palinckx Koen 

8. Gys Seppe 
 

Opvolgers 

1. Jacques Ilse 

2. Van Bueren Hugo 

3. De Hert Vera 

4. Gielen Pascale 

5. Verlinden Linda 

6. Dries Greet 

7. Piette Heidi 
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8. Snyders Sven 

9. Van Winkel Cordula 

10. Thijs Danny 

11. Staes Johan 

12. Brant Chil 
 

 

Lijst nr. 3: CD&V 

 

Titularis 

1.  Caluwé Ludwig 

2. Schryvers Katrien 
 

Opvolgers 

1. Weckhuysen Wendy 

2. De Veuster Daan 

3. El Hajouti Mohammed 

4. Lathouwers Silke 

5. Janssen Patrick 

6. Luyckx Rit 

7. De Cock Koen 

8. Moortgat Mia 

9. Van De Wauwer Orry 

10. Van Der Heyden Caroline 

11. Suykerbuyk Sandra 

12. Van Dooren Ariane 

13. Taeymans Shana 

14. Block Erik 

15. Matushina Galina 

16. De Cleyn Edwin 

17. Wouters Sander 

18. Antheunis Luc 
 

 

Lijst nr. 4: Groen 

 

Titularis 

1. Vandendriessche Diederik 

2. Van Dienderen Ilse 

3. Pira Ingrid 
 

Opvolgers 

1. Schoofs Louis 

2. Okemwa Stella Nyanchama 

3. Staes Bart 

4. Hoeymans Helga 

5. Dhont Christine 
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6. Geens Wendy 

7. Pillot Sien 

8. Van Hoffelen Karin 

9. D’Aes-Poppe Anne 

10. Brangers Marjet 

11. Lauwers Stef 

12. Van Achteren Peter 

13. Hermans Nathan 

14. Baetens Nicolas 

15. De Decker Emile 

16. De Preter Freddy 

17. Vermeulen Chris 
 

 

Lijst nr. 5: Vlaams Belang 

 

Titularis 

1. Van Grieken Tom 

2. Dillen Marijke 

3. De Winter Stefan  
 

Opvolgers 

1. Claessen Jan 

2. Valkeniers Bruno 

3. Willekens Tim 

4. Huysmans Isabelle 

5. De Moor Mieke 

6. Penris Jan 

7. Verreyt Hans 

8. De Bats Mieke 

9. Heylen Elke 

10. Claes Bart 

11. De Bont Rita 

12. Ceulemans Rita 

13. Moller Evy 

14. Robert Romy 

15. Van Wesembeeck Jan 

16. Van Onckelen Lidwina 

17. Gené Glenn 
 

 

Lijst nr. 6: Open Vld 

 

Titularis 

1. Schiltz Willem-Frederik  
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Opvolgers 

1. Bakelants Ann 

2. Helsen Koen 

3. Sterckx Dirk 

4. Avontroodt Yolande 

5. Jacobs Aline 

6. Van Den Heuvel Ilse 

7. Mannaerts Kato 

8. Steimetz Joseph 

9. Van Der Velden Jessica 

10. Valkeniers Paul 

11. De Lelie Steven 

12. Van Oppens Sabine Hanna 

13. De Roeck Jacinta 

14. Borginon Fons 

15. Vernimmen Machteld 

16. Bosteels Dany 

17. Rauter Tilla 

18. Celis Niko 

19. Vandervee Ronny 
 

 

Lijst nr. 103: PVDA 

 

Titularis 

1. Sohier Rudy 
 

Opvolgers 

1. Laenen Mieke 

2. Merckx Kris 

3. Gümüs Özgür 

4. Toumi Manal 

5. Peeters Nadine 

6. Offeciers Nora 

7. Gümüs Helin 

8. Bozkurt Necati 

9. Gernaey Katrien 

10. Delespaul Anne 

11. Lauwers Dennis 

12. Verberck Kim 

13. Gabriëls Lieve 

14. Lievens Pieter 

15. T Jolle Dominik 

16. Van Hasselt Kristof 

17. Van Aelst Freddy 

18. Breugelmans Gunter 

19. Joos Walter 
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De verstrekte inlichtingen van de titularissen tonen aan dat zij aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen. De volgende titularissen verzaken aan hun mandaat: 
 

• De heer Jan Jambon, lijst nr. 2 (N-VA), 3e verkozene, verzaakt aan zijn mandaat 

omdat hij lid is van de federale regering. 

• Mevrouw Katrien Schryvers, lijst nr. 3 (CD&V), 2e verkozene, verzaakt aan haar 

mandaat omdat zij Vlaams volksvertegenwoordiger is. 

• Mevrouw Ingrid Pira, lijst nr. 4 (Groen), 3e verkozene, verzaakt aan haar mandaat 

omdat zij Vlaams volksvertegenwoordiger is. 

• De heer Tom Van Grieken, lijst nr. 5 (Vlaams Belang), 1e verkozene, verzaakt aan 

zijn mandaat omdat hij Vlaams volksvertegenwoordiger is. 

• De heer Willem-Frederik Schiltz, lijst nr. 6 (open vld) 1e verkozene, verzaakt aan 

zijn mandaat omdat hij Vlaams volksvertegenwoordiger is. 
 

De geloofsbrieven van hun opvolgers werden onderzocht. Uit de stukken blijkt dat zij aan 

de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen. 
 

• Mevrouw Ilse Jacques, lijst nr. 2 (N-VA), 1e opvolger ter vervanging van de heer 

Jan Jambon. 

• Mevrouw Wendy Weckhuysen, lijst nr. 3 (CD&V), 1e opvolger ter vervanging van 

mevrouw Katrien Schryvers. 

• De heer Louis Schoofs, lijst nr. 4 (Groen), 1e opvolger ter vervanging van mevrouw 

Ingrid Pira. 

• De heer Jan Claessen, lijst nr. 5 (Vlaams Belang), 1e opvolger ter vervanging van de 

heer Tom Van Grieken. 

• Mevrouw Ann Bakelants, lijst nr. 6 (Open Vld), 1e opvolger ter vervanging van de 

heer Willem-Frederik Schiltz. 
 

De geloofsbrieven van de andere opvolgers zullen onderzocht worden indien zij worden 

geroepen om als titularis te zetelen. 
 

Bijgevolg stelt de commissie aan de raad voor de geloofsbrieven van de verkozenen geldig 

te verklaren. 
 

Antwerpen, 3 december 2018 
 

De Verslaggever De Voorzitter 

Daneels Tobias Kathleen Helsen 
 

 

De uittredend VOORZITTER.- Dames en heren, de verslaggevers vragen aan de raad om u 

akkoord te verklaren met hun bevindingen. 
 

Vraag hierover nog iemand het woord? Niemand. 
 

De raad stemt eenparig in met de conclusies van de bijzondere 

commissies. 
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Nr. 0/2 van de agenda 

 

Eedaflegging raadsleden 

Voorstel 

 

De uittredend VOORZITTER.- Dan komen we bij het tweede agendapunt: de eedaflegging 

van de raadsleden.  

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

mandaat trouw na te komen.”  

Ik ga de namen van de verkozenen in alfabetische volgorde afroepen. Wie afgeroepen 

wordt, staat recht, heft de rechterhand en legt de eed af. U vindt de tekst van de 

eedformule op uw bank.  
 

 

Alle aanwezige gekozenen leggen de eed af.  
 

Applaus  
 

 

De uittredend VOORZITTER.- Als uittredend voorzitter van de installatievergadering leg 

ik als herverkozen provincieraadslid de eed af in de handen van het provincieraadslid die 

de meeste anciënniteit bezit, of bij gelijke anciënniteit door de oudste van hen, in casu 

mevrouw Lili Stevens. 
 
 

De heer GEYSEN legt de eed af. 
 

Applaus 
 

 

De uittredend VOORZITTER.- Daarmee is dit punt ook afgehandeld en kan ik u allemaal 

feliciteren. U is thans officieel geïnstalleerd als lid van deze raad. 
 

Applaus 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Vaststelling van de rangorde van de provincieraadsleden 

Voorstel 

 

De uittredend VOORZITTER.- Het provinciedecreet schrijft voor dat de rangorde van de 

provincieraadsleden wordt vastgesteld op de installatievergadering. De rangorde wordt 

vastgesteld op basis van de anciënniteit van de raadsleden. Bij gelijke anciënniteit gaat het 

raadslid met het hoogste aantal naamstemmen bij de laatste verkiezing voor. U vindt de 

rangorde verdeeld op de bankjes. 
 

Zijn hier opmerkingen over? Nee. 
 

De provincieraad keurt de rangorde in eenparigheid goed. 
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Nr. 0/4 van de agenda 
 

Fractievorming in de provincieraad 

Voorstel 
 

De uittredend VOORZITTER.- Vermits er geen onderlinge vereniging van lijsten tot één 

fractie is ingediend en er geen optie is genomen door de kandidaat-raadsleden die op 

dezelfde lijst verkozen zijn om twee fractie te vormen is artikel 38, paragraaf 1 van het 

provinciedecreet van toepassing en vormen de provincieraadsleden die op dezelfde lijst 

verkozen zijn één fractie. 
 

 

Nr. 0/5 van de agenda 
 

Verkiezing van de voorzitter 

Voorstel 
 

De uittredend VOORZITTER.- Mijnheer de griffier, mag ik u vragen, bij toepassing van 

artikel 8, paragraaf 2 van het provinciedecreet, mij de akte van voordracht van de 

kandidaat-voorzitter te overhandigen. 
 

Ik stel vast dat ikzelf, Kris Geysen, wordt voorgedragen als kandidaat-voorzitter en dat de 

akte geen einddatum van het mandaat vermeldt. Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

voldoen aan de twee volgende voorwaarden die het provinciedecreet zijn vermeld: 

1. De akte moet uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering aan de provinciegriffier 

overhandigd zijn.  

Ik stel vast dat aan deze voorwaarde is voldaan, vermits de provinciegriffier op 

22 november 2018 de akte voor ontvangst heeft ondertekend.  

2. De akte moet getekend zijn door een meerderheid van de voltallige provincieraad, 

alsook een meerderheid van de raadsleden die op dezelfde lijst zijn verkozen als de 

voorgedragen kandidaat.  

Ik stel vast dat aan de vereiste dubbele meerderheid is voldaan, vermits 19 van de 

36 raadsleden de akte hebben ondertekend. Onder hen zijn 14 leden van de 

N-VA-fractie, die in totaal 14 leden telt. Alle leden die de akte hebben ondertekend 

hebben hier zojuist de eed afgelegd.  
 

Ik kan dan ook concluderen dat de akte ontvankelijk is en dat ikzelf, Kris Geysen, bijgevolg 

verkozen ben tot voorzitter van de raad.  
 

Applaus  
 

 

De heer GEYSEN.- Allemaal dank u wel voor het vertrouwen dat ik van jullie heb gekregen 

om deze raad de komende 6 jaar voor te zitten. De afgelopen 6 jaar heb ik getracht deze 

taak van provincieraadsvoorzitter zo goed mogelijk te doen, over de partijgrenzen heen. 

Dat dit niet altijd even makkelijk is en evident was kunnen sommigen van jullie wel beamen. 

Toch wil ik de ingeslagen weg verderzetten, en ook de komende legislatuur mij inzetten 

voor deze raad, voor jullie, en voor gans onze provincie. Laten we samenwerken en een 

positieve uitstraling geven aan deze provincie. 

Nogmaals, dank u wel voor jullie vertrouwen. 
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Nr. 0/6 van de agenda 

 

Verkiezing gedeputeerden 

Voorstel 

 

VOORZITTER.- Mijnheer de griffier, mag ik u, bij toepassing van artikel 45 van het 

provinciedecreet, vragen om mij de akte van voordracht van de kandidaat-gedeputeerden 

te overhandigen.  
 

Ik stel vast dat in deze akte achtereenvolgens volgende raadsleden worden voorgedragen 

als kandidaat-gedeputeerden:  

Luk Lemmens,  

Kathleen Helsen, 

Jan De Haes, 

Ludwig Caluwé. 

Voor het mandaat van gedeputeerde Caluwé werd een einddatum opgenomen. Vanaf 

1 januari 2022 zal mevrouw Mireille Colson het mandaat van gedeputeerde verder opnemen. 
 

Om ontvankelijk te zijn moet de akte voldoen aan de volgende twee voorwaarden die in het 

provinciedecreet zijn vermeld: 

1. De akte moet uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering aan de provinciegriffier 

overhandigd zijn. Ik stel vast dat aan deze voorwaarde is voldaan, vermits de griffier 

op 22 november 2018 de akte voor ontvangst heeft ondertekend.  

2. De akte moet ondertekend zijn door een meerderheid van de voltallige provincieraad, 

alsook een meerderheid van de raadsleden die op dezelfde lijsten zijn verkozen als de 

voorgedragen kandidaten.  

Ik stel vast dat aan de vereiste dubbele meerderheid is voldaan vermits 19 van de 

36 raadsleden de akte hebben ondertekend. Deze 19 raadsleden vertegenwoordigen 

14 van de 14 leden van de N-VA-fractie, en 5 van de 6 leden van de CD&V-fractie.  

Alle leden die de akte hebben ondertekend hebben zojuist ook de eed afgelegd. 
 

Ik kan dan ook concluderen dat de akte ontvankelijk is. Bovendien worden in de akte 

personen van verschillend geslacht voorgedragen, zoals voorgeschreven door het 

provinciedecreet. Bijgevolg zijn de voorgestelde kandidaten verkozen tot gedeputeerden 

volgens de rangorde op een gezamenlijke akte. 
 

Proficiat met jullie voordracht als gedeputeerde. Met de afslanking van de provincies werd 

ook het aantal gedeputeerden verminderd van 6 naar 4. Jullie taak zal dan ook zwaarder 

worden dan voorheen. Maar ik weet dat jullie hierop voorbereid zijn en dat jullie deze taak 

voor 200% ter harte zullen nemen. Geniet nog even van dit feestelijk moment om er vanaf 

morgen volop tegenaan te gaan. 
 

Applaus 
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Nr. 0/7 van de agenda 

 

Eedaflegging gedeputeerden 

Voorstel 

 

VOORZITTER.- Mag ik de leden van de deputatie uitnodigen om hier vooraan post te 

vatten, zodat ook de fotograaf dit belangrijk moment kan vastleggen.  
 

De eedaflegging gebeurt in volgorde van rangorde van de voordrachtakte, namelijk 

Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, en Ludwig Caluwé. 
 

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

mandaat trouw na te komen”.  
 

 

De gedeputeerden leggen, in volgorde van hun rang, de eed af. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Allemaal nogmaals proficiat. 

Ik geef nu graag het woord aan de heer Luk Lemmens. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, 

burgemeesters, geachte eregenodigden, geachte provincieraadsleden, geachte collega’s 

gedeputeerden, 
 

Collega’s, we starten deze week met dit plechtig moment, de installatie van onze nieuwe 

provincieraad en deputatie hier in deze zaal. Hoewel de verkiezingen nu al een goede 

anderhalve maand achter ons liggen is er door velen van ons nog hard gewerkt achter de 

schermen om op dit punt te komen. De eedaflegging is in die zin toch wel de kers op de 

taart waar maanden aan gekneed en gebakken is. 
 

Ik feliciteer u dan ook bij deze van harte met uw verkiezing als provincieraadslid. We zijn 

vandaag met 36 provincieraadsleden en 4 gedeputeerden, wat gevoelig minder is dan in de 

vorige legislatuur. Want in onze gestroomlijnde organisatie werken we verder aan een 

performante provincie en daarbij moet de politiek het goede voorbeeld geven. Er zal dus 

stevig doorgewerkt worden, en daar beginnen we onmiddellijk mee. Dat verdienen de 

inwoners van deze provincie. Een mandaat krijgen is immers geen hol, voortijdig 

kerstcadeau. Het is een verantwoordelijkheid die met fierheid gedragen mag worden. En 

die zin voor verantwoordelijkheid hebben we opgenomen in ons bestuursakkoord met als 

veelzeggende titel ‘Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend’. Aan deze 

kernwaarden hebben we ons beleid voor de komende 6 jaar opgehangen. Op 20 december 

zal dit bestuursakkoord in deze provincieraad worden besproken. Straks krijgt u digitaal 

een exemplaar mee, waarin u per beleidsdomein onze plannen terugvindt.  
 

Ik schets u alvast het kader waarbinnen we deze plannen zullen uitvoeren. Het nieuwe 

provinciebestuur trekt voluit de kaart van een zuinig en performant beleid. In de vorige 
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legislatuur sloeg de provincie Antwerpen met de focus op grondgebonden bevoegdheden 

een nieuwe weg in. Met een flinke scheut ambitie wordt dit pad verder uitgediept. Naast 

de decretale opdrachten wordt ingezet op de kerntaken, waarmee de provincie een verschil 

en een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde heeft. De provincie begeleidt, 

ondersteunt en stimuleert lokale besturen om bovenlokale problemen aan te pakken en op 

te lossen. De schaal van ons bestuur stelt ons in staat resultaatgericht maatwerk te 

leveren. Meer dan ooit positioneren we ons als partner van enerzijds de Vlaamse overheid 

en anderzijds de lokale besturen. Als een dienstbaar bestuur stemmen we ons beleid af op 

een B2B beleid, van bestuur tot bestuur. Uiteraard worden burgers daarbij betrokken door 

samen met onze partners en besturen te blijven inzetten op een doordachte, actieve 

participatie van hen bij het beleid. We gaan voor een efficiënt bestuur dat zijn 

dienstverlening regelmatig evalueert en zijn processen durft te herdenken. Daarnaast 

incorporeren we zowel in de dagelijkse werking beslissingen als organisatiecultuur, 

duurzaamheid als kernwaarden. We onderschrijven immers de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties als toetssteen voor alle 

beslissingen. 
 

Kortom, beste collega’s, we schuwen de ambitie niet. Meer nog, we gaan vooruit voor een 

ambitieus beleid. Ik hoop dat u samen met mij deze uitdaging aangaat, samen met ons, met 

de deputatie, met de meerderheid, met deze ganse raad. 

Ik wens u dan ook veel goede moed toe, veel succes, en 6 mooie jaren. 
 

Ik dank u. 
 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Het debat rond het bestuursakkoord zullen we dan verder voeren op onze 

volgende provincieraad op 20 december. 
 

 

Nr. 0/8 van de agenda 

 

Samenstelling vast bureau 

Voorstel 

 

VOORZITTER.- Het huishoudelijk reglement bepaalt in artikel 6 dat het bureau is 

samengesteld uit de voorzitter van de raad, twee ondervoorzitters en de voorzitters van 

elke fractie.  

Voor de invulling van de mandaten van ondervoorzitter is er een voorstel van de 

meerderheid waarbij mevrouw Lili Stevens als eerste ondervoorzitter worden 

voorgedragen.  
 

Voor de functie van tweede ondervoorzitter heeft eerste gedeputeerde Luk Lemmens een 

verzoek gericht aan de grootste oppositiepartijen om een kandidaat voor te dragen. 
 

Vanuit de oppositie werd de heer Jan Claessen voorgedragen. 
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De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik wil even vanuit de Groen-fractie toelichten welk 

standpunt wij hier innemen, en wat we ook zouden willen vragen aan de raad. 

Ik denk dat het heel positief is dat de meerderheid de oppositie betrekt bij het werk in 

de provincieraad, en bij het werk in de commissies om die ook gedeeltelijk voor te zitten. 

Maar we zweven daar nog een beetje in het ongewisse. Dat staat nog niet in het 

huishoudelijk reglement hoe we dat nu juist concreet gaan toepassen, objectief. Daarom 

zouden we willen vragen om deze beslissing, met name vooral de functie van tweede 

ondervoorzitter, uit te stellen tot de provincieraadsvergadering van 20 december 

eerstkomende. 

Want ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat we een voorzitter hebben en dat we, 

mocht u om een of andere reden verhinderd is, ook een ondervoorzitter hebben. Maar ik 

denk dat we toch eens grondig moeten debatteren of we 3 voorzitters nodig hebben in 

deze afgeslankte provincieraad. 

Daarom zouden we willen voorstellen om die beslissing uit te stellen tot na de goedkeuring 

van het nieuwe huishoudelijk reglement, en de beslissing over de tweede ondervoorzitter 

te verdagen. 
 

 

VOORZITTER.- Wij houden ons op dit moment aan het huishoudelijk reglement dat vorige 

maand nog is goedgekeurd door de provincieraad van de vorige legislatuur. En in 

hoofdstuk 2, artikel 5, paragraaf 2 staat dat er nog een tweede ondervoorzitter moet 

aangeduid worden. Wij moeten het huishoudelijk reglement volgen. Daar kunnen wij niet te 

buiten.  

Maar we kunnen dat wel verder bediscussiëren, want het huishoudelijk reglement gaat ook 

nog terugkomen op de volgende provincieraad van 20 december. Dan kunnen we daar nog 

verder bekijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ik denk dat wij op dit moment het 

huishoudelijk reglement moeten volgen. 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dan vragen wij eventueel de stemming over de verdaging 

van dit punt. 
 

 

VOORZITTER.- Dan leggen we eerst de verdaging van dit punt, de aanstelling van de 

tweede ondervoorzitter, ter stemming voor. 
 

De heer Lemmens heeft het woord. 
 

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

We hebben de vraag begrepen, maar wij hebben een aanbod gedaan vanuit de meerderheid 

aan de oppositie. Ik vind het spijtig dat de oppositie dan niet tot een consensus kan komen. 

Ik zou dan ook willen voorstellen om dit punt te verdagen tot de debatten van 

20 december.  

Ik stel vast dat er geen consensus is gekomen vanuit de oppositie. Ik betreur dat ten 

zeerste, maar dan verdagen we ineens het ganse punt. 
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VOORZITTER.- We zullen dan eerst stemmen over de verdaging van dit punt. 

Wie ja stemt, stemt voor de verdaging van dit punt. 

Wie nee stemt, wil geen verdaging. 
 

De stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

30 leden hebben ja gestemd; 

  6 leden hebben nee gestemd. 
 

De verdaging wordt goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 6 stemmen neen. 
 

 

VOORZITTER.- Ten slotte heeft elke fractie een fractievoorzitter voorgedragen die deel 

uitmaakt van het vast bureau: 

 Voor N-VA is dit mevrouw Mireille Colson; 

 Voor CD&V is dit mevrouw Wendy Weckhuysen; 

 Voor Groen is dit mijnheer Diederik Vandendriessche; 

 Voor Vlaams Belang mevrouw Marijke Dillen; 

 Voor open vld de heer Koen Anciaux; 

 Voor sp.a mevrouw Fauzaya Talhaoui; 

 En voor PVDA de heer Rudy Sohier. 
 

Het bureau is dan samengesteld zoals hier gestemd is. Ik nodig graag mevrouw Stevens uit 

om hier vooraan plaats te nemen naast mij. 
 

Applaus 
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Varia 

 

VOORZITTER.- Zo meteen volgen nog enkele praktische mededelingen. 

Eerst geef ik het woord aan een medewerker van ICT die een toelichting zal geven in 

verband met inloggen op nieuwe toestellen en het wijzigen van het wachtwoord. 

Aansluitend volgt een demo in verband met ABM. Dit is een digitaal platform waarop de 

agenda en de stukken van de provincieraad geraadpleegd kunnen worden. 
 

 

De toelichting wordt gegeven door een medewerker van het departement ICT. 
 

 

VOORZITTER.- Dank u wel voor deze toelichting. 

Ik heb nog enkele belangrijke praktische mededelingen. Voor het goede verloop van deze 

eerste vergadering heeft de administratie de plaatsen binnen de fracties toegewezen. Als 

er fracties zijn die andere indelingen wensen laat u dat even aan Veerle Vervloesem weten, 

zodat zij tegen de volgende raad andere plaatsen kan geven als dat nodig moest zijn. 

Het Bureau zal voor de eerste keer samenkomen op 19 december om 17 uur, maar u zal 

daar nog een uitnodiging voor krijgen. 

De raad vergadert opnieuw op 20 december om 14.30 uur. Ook daar zal eerstdaags de 

uitnodiging van komen.  

Na de raad worden nog foto’s genomen van de voltallige raad. U wordt dus gevraagd om na 

het sluiten van de vergadering zich eventjes naar de trappen te begeven, zodat we daar de 

gezamenlijke foto kunnen maken. Foto’s van de fracties zullen daar ook gemaakt worden. 

Daarna zullen er, voor diegenen waar het nog niet voor gebeurd is, individuele foto’s 

worden genomen van de raadsleden. Deze foto’s zullen onder meer gepubliceerd worden op 

onze provinciale website. Indien u voor de provincieraad nog niet individueel 

gefotografeerd werd, gelieve dit dan even te laten doen. En op uw bank vindt u een 

formulier in verband met de privacy en gebruik van de foto die gemaakt zal worden. U mag 

dat ondertekenen en op uw bank laten liggen. 

Na afloop van de raad zullen wij ook nog wat meer info geven. 

Tot slot wil ik er u nog graag op attent maken dat u niet mag vergeten de 

aanwezigheidslijst te ondertekenen. 
 

Dames en heren, ik zou u allemaal willen danken voor het goede verloop van deze 

vergadering en ik nodig u graag uit op de lichte lunch die u wordt aangeboden ter 

gelegenheid van deze installatievergadering. 
 

Allemaal nogmaals van harte proficiat. 
 

De aanwezige bezoekers mogen ook mee deelnemen aan de lunch. Iedereen mag hiervoor 

naar de 1e verdieping. 
 

Dank u wel. 
 

 

De vergadering eindigt om 11.30 uur. 

 


