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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 

__________ 
 

De vergadering wordt geopend te 14.32 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is 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 

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 

 

 

Verontschuldigd: Mevrouw de gouverneur en mevrouw Rina Rabau. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Voorzitter, beste collega’s, 
 

Ik heb inderdaad een mondelinge vraag over de toekomst van de kleiputten in Terhagen en 

Boom. De discussie over de toekomst van de Kleiputten in Terhagen en Boom dient, gezien 

enkele recente feiten, opnieuw naar de fond gevoerd te worden. In een aantal 

hoorzittingen, waarvan de belangrijkste is bijgewoond door gedeputeerden Luk Lemmens 

en Ludwig Caluwé, is naar voor gekomen dat er bij de bevolking een grote meerderheid voor 

de zogenaamde nul-sanering is, namelijk enkel de storten die moeten gesaneerd worden, 

10 van 55 ha, aanpakken en de rest van het gebied ongemoeid laten. 
 

Bovendien is sindsdien de ganse discussie over het klimaat en het gebruik van de ruimte in 

een stroomversnelling gekomen. Tienduizenden mensen, jong en oud, betogen al maanden en 

dat stopt niet. Wij vangen zelfs geruchten op dat Boomse scholieren spreken over een 

Spijbelklimaatoptocht richting Kleiputten. 
 

Kortom elke maatregel die wordt genomen in verband met de ruimte moet vanuit het 

oogpunt van de dringende aanpak van de opwarming van de aarde bekeken worden. 
 

De plannen van het consortium van de partners, waarvan de provincie de leiding heeft en 

waar de gemeente Boom uitdrukkelijk niet aan meedoet, gaan uit van het rooien van 35 ha 

bos, wat betekent voor minstens 20 jaar zoveel ton CO2, fijnstof dat niet uit de lucht 

wordt gehaald en één van de grootste boskappen in Vlaanderen van de laatste jaren. 

Vlaanderen is ondertussen het gebied in Europa met het minste bossen. 
 

Het bos in de Kleiputten te Terhagen heeft een grote biodiversiteit, zowel qua planten als 

qua dieren, en ook de bedreigde biodiversiteit krijgt meer en meer belang. De eigentijdse 

plannen qua ruimtelijke ordening voorzien meer wild bos, zoals naar voor kwam in de 

VRT-uitzending van de Vlaamse Bouwmeester op zondag 10 februari. Kleiputten Terhagen 

is zo’n wild bos dat al bestaat en behouden zou moeten blijven. 
 

Het zijn de partners, waaronder de Provincie Antwerpen, die een besluit moeten nemen en 

zich nu verstoppen achter OVAM, en dat is niet aanvaardbaar. OVAM geeft advies en 

goedkeuring op voorstellen, niet meer en niet minder. 
 

Daar stel ik de volgende dringende vragen aan de deputatie. 

 Heeft het consortium van de partners ten gevolge van deze recente evoluties zijn 

plannen aangepast? En zo ja in welke richting? 

 Wanneer zullen de bevolking en de bewoners- en actiegroepen in de betrokken 

gemeenten geïnformeerd worden over de actuele standpunten en plannen? 
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 Zullen de betrokken bewoners- en actiegroepen betrokken worden bij het verder 

uitwerken van de plannen, al dan niet onder de vorm van een werkbank zoals nu succesvol 

is gebeurd bij het Oosterweel-project? Heeft de deputatie contact met deze groepen? 
 

Dank u wel. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

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

Mijnheer Sohier, misschien eerst even wat context. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is 

het stortmoratorium uitgesproken voor de Rupelstreek. Voor de oude kleiputten is er 

gekozen voor herbestemmingen die ook op het gewestplan zijn ingeschreven. Sommigen 

werden bedrijventerreinen, sommigen werden een evenementenpark, zoals De Schorre, 

sommigen werden voorbestemd voor natuur. Het terrein waar we hier over spreken heeft 

op het gewestplan de bestemming van golfterrein gekregen. Een terrein dat voor een groot 

deel in eigendom is van de provincie, voor een deel in eigendom van de Vlaamse Waterweg, 

plus nog enkele andere kleine eigenaars. In heel die periode is men af en toe een keer, zo 

heeft men mij verteld, bij de provincie komen kijken of wij er al dan niet een investering 

zouden doen om een golfterrein aan te leggen. Maar ik denk dat toen de nood tot het 

aanleggen van golfterreinen, wellicht ook de kostprijs om het te doen, niet aangegeven 

heeft dat er ook echt niemand is ingestapt. Waardoor dat rond 2010-2012, in het kader 

van het kaderplan Boom-Rumst, de provincie is gaan kijken welke herbestemming we konden 

doen voor dat terrein. In het kader daarvan heeft men een bodemonderzoek laten doen om 

te kijken wat de situatie was van de grond. Dat heeft ertoe aanleiding gegeven dat wij in 

2015 als provincie vanuit OVAM een aangetekende brief kregen om te zeggen: “pas op, 

daar zijn 2 stortplaatsen die gesaneerd moeten worden.” Dan gaat het inderdaad over het 

asbeststort, enerzijds van Eternit, anderzijds het oude huisvuilstort van Wilrijk. Dit geeft 

aanleiding om het hele terrein waar ook vervuiling zit, de bron daarvan is het huisvuilstort 

dat daar ligt, wel te saneren om de rest niet verder aan te tasten. Dat gaat over een 

vervuilde oppervlakte van 10 ha. Dat aanpakken vereist dat heel wat grond zou moeten 

worden aangevoerd door de dorpscentra van Boom en Rumst met vrachtwagen. 
 

Gelukkig, een geluk bij een ongeluk, kwam in 2015 meer duidelijkheid rond de plannen in 

verband met de Oosterweel verbinding, en bleek daar veel grond vrij te komen, komende 

uit de tunnels die daarvoor gegraven zouden worden. Deze grond zou via het water, over de 

Rupel, aangevoerd kunnen worden naar de Kleiputten. Vandaar dat de provincie met de 

Vlaamse Waterweg, de andere belangrijke eigenaar, met de BAM en de gemeente Rumst 

werden betrokken bij deze operatie, de ene als eigenaar van een deel van de gronden, de 

andere om de weg van de Rupel naar het terrein te faciliteren. Ook de gemeente Boom is 

vertegenwoordigd, niet als ondertekenende partner, maar het schepencollege van Boom is 

wel volop aanwezig in de werkzaamheden van de stuurgroep. 
 

De stuurgroep heeft gezegd dat we die sanering gaan doen, maar hoe het terrein er nadien 

zal uitzien, welke bestemming het zal krijgen, zal worden bepaald aan de hand van een 

participatietraject. Binnen dit traject zijn er al vier bijeenkomsten geweest. De volgende 
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samenkomst met de resultanten van dat participatietraject zal plaatsvinden op 13 maart. 

In alle geval is duidelijk dat het idee van een golfterrein helemaal van de baan is. Ook alle 

andere ideeën met betrekking tot harde recreatie zijn allemaal van de baan. We gaan 

eigenlijk doorzetten wat het vandaag is, namelijk zachte recreatie. Maar hoe het terrein 

er dan moet uitzien zullen we doen in samenspraak. Tijdens dat participatietraject is 

gebleken dat sommige groepen, maar lang niet de meerderheid, de wijze van aanpak hebben 

gesteund en wel hun bedenkingen hadden met betrekking tot bepaalde invullingen, maar 

niet zoals sommigen het principe van de sanering in vraag stellen, de zogenaamde 

nulvariant. Ik ben anderzijds wel blij te mogen vaststellen dat de voorstanders van de 

doelvariant ook zeggen dat je die stortplaatsen moet saneren.  

Maar dan is de vraag hoe je die kan saneren zonder dat je meer dan 10 ha aanspreekt. Je 

moet eerst grond leggen over de vervuilde zones, daarop komt een ondoordringbaar zeil en 

daarboven nog enkele meters grond zodat het niet kan aangetast worden. Hierdoor 

ontstaan twee heuvels of sarcofagen waarop gras kan groeien waarvan men mij zegt dat dit 

toch al 19 ha van de 45 ha zou zijn. De discussie gaat over 35 ha waarvan toch al meer dan 

de helft zou moeten worden aangesproken. Om een levendig landschap te bekomen dat 

bebost kan worden, wat zeker de bevolking wil, moet je er ook nog extra grond op aan 

brengen zodanig dat diepe worteling mogelijk is. Op dit moment zal het dus wellicht 35 ha 

zijn die wordt aangesproken om dat nieuwe geheel tot stand te brengen. 
 

Over die vraag van diegene die het principe in vraag stellen en zeggen dat je veel minder 

moet doen, zijn we in gesprek om toch eens de bodemdeskundigen, zowel die van hen als 

van ons, met elkaar te laten praten. Dat gesprek zal plaatsvinden op 11 maart.  
 

Daarnaast was ook uw vraag of wij de groepen mee hebben opgenomen in de stuurgroep. De 

vertegenwoordigers van de wijkverenigingen Actief Terhagen en van de Bosstraat - omdat 

we die toch beschouwen als zijnde representatief voor datgene wat in de omgeving van 

belang is - hebben we mee opgenomen in de stuurgroep.  
 

Ik denk dat ik hiermee een stuk hebben kunnen toelichten hoe de huidige situatie op het 

terrein is. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Voorzitter, deputatie, collega’s provincieraadsleden, 
 

Ik dacht dat op het einde van de laatste provincieraad een gesprek hadden waarin de 

toezegging gebeurd is om de jongeren die betogen rond het klimaat te ontvangen.  

Ik ga de vraag stellen of ze ontvangen zijn. Ik hoop van wel. Maar voor mij gaat de vraag 

om iets veel essentiëler. Voor mij gaat de vraag er niet om of ze mogen spijbelen of niet. 

Voor mij is de essentie, en dat mis ik vandaag toch wel wat in de pers, wat er leeft in de 

buik van die jongerencultuur. Waarom zijn zij zo gevoelig geworden voor het milieu? Zijn 

zij bereid tot gedragsveranderingen? Of leggen ze alles bij de technologie? 

Ik ben benieuwd naar wat die jongeren gezegd hebben. Daarom dat ik in mijn vraagstelling 

ook zeg: wat leren we nu van die jongeren? Want het is hun toekomst. En misschien zijn zij 
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tot andere dingen bereid dan mijn generatie, misschien verwachten zij andere dingen van 

de politiek, welke partij het ook om gaat.  

Dat is mijn vraag. Ik ben benieuwd. Het gaat mij dus niet om een politieke discussie. Het 

gaat mij echt om wat ze nu gezegd hebben. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES.- Voorzitter, collega’s, 
 

Misschien moet ik de lezing die mijnheer Schoofs maakt van wat er afgesproken is en 

gezegd is in de vorige provincieraad toch wat nuanceren. 

Wat is er effectief beloofd? Ik citeer: “De deputatie heeft zich bereid getoond om te 

luisteren naar de bekommernissen van de jongeren die aan de klimaatbetogingen 

deelnemen.” U stelt heel concreet de vraag of wij ze ontvangen hebben. Ik kan daar heel 

kort op antwoorden: nee, want ze hebben ook geen vraag gesteld. Misschien zijn de 

jongeren al verder in het bekijken waar de provincie nog is, maar ze hebben de vraag niet 

gesteld. Maar dat wil niet zeggen dat we niets gedaan hebben, integendeel. Wij hebben wel 

werk gemaakt van de afspraak om in ons provinciaal onderwijs, weliswaar tijdens de 

lesuren, een aantal lesuren vrij te maken om te duiden wat wij als provincie al wel doen met 

betrekking tot klimaat, natuur, water. Die lessen zijn nu voorbereid en zullen plaatsvinden 

tussen de krokus- en de paasvakantie. Ik wil er wel heel expliciet bij vertellen dat het zal 

doorgaan tijdens de lesuren zoals ik al zei, maar wij gaan dat niet als politici daar vertellen. 

We gaan niet ter plekke gaan om te zeggen wat wij als provincie al doen. We laten dit in de 

lessen uitleggen en de kans geven om toe te lichten wat er al gebeurt, en hoe en waarom in 

de provincie. Het is dus zeker niet de bedoeling om daar een mediaspektakel van te maken. 

Wij willen niet op de trein springen van de politieke recuperatie, daarom doen we dat in de 

luwte. Maar het zal wel gebeuren. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie en 
Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

 

 

 

 

 datum 12 februari 2019 

 kenmerk SharePoint>griffie>provincieraad>zittingen>2019 

 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 donderdag 28 februari 2019 om 14.30 uur. 

 

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

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

agenda. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

De voorzitter 

 

 

 

 

 

Kris Geysen 

 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele 

commissies. Goedkeuring. 

 

0/2 EthiasCO CVBA. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging in de 

algemene vergadering. Goedkeuring. 

 

0/3 Aanpassing van het inzagereglement voor de burger. Goedkeuring. 

 

0/4 MEIVA vzw. Aanduiding provinciale vertegenwoordiger. Goedkeuring. 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Budgetwijziging 2018. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/2 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/3 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring. 

 

1/4 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/5 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/6 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/7 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/8 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2019. 

Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/9 Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Vertegenwoordiging van de provincie 

Antwerpen in Raad van bestuur en Dagelijks Bestuur. Goedkeuring. 
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1/10 Artesis - Plantijn Hogeschool. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

 

1/11 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) - Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

1/12 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning (POVPO). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

1/13 Mondiaal Beleid. Budget 2019. Budgetcode 2019/64900000/16/0160 

'Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. 

Goedkeuring. 

 

1/14 Fietsostrade F11 Antwerpen - Lier – aanbestedingsdossier segment 5: 

plaatsen opdracht, ontwerpplannen, bestek, raming en plaatsingswijze. 

Goedkeuring. 

 

1/15 Fietsostrade Antwerpen - Lier (F11): verplaatsen van kabels en een 

seincabine van Infrabel te Lier. Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

1/16 Voorstel betreffende de verlenging van het aanbod van fuifbussen, 

ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen) en Fauzaya Talhaoui 

(sp.a). 

 

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

2/1 Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0629: 

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

Goedkeuring. 

 

2/2 Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550: 

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

Goedkeuring. 

 

2/3 Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550/ - 

Subsidie Zorgeconomie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. 

 

2/4 Sociale Huisvestigingsmaatschappijen. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/5 Streekplatform Antwerpse Voorkempen. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/6 Vzw Streekplatform Kempen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 
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2/7 Streekplatform Rupelstreek Zuidrand. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/8 Vzw GielsBos. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/9 RURANT vzw. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/10 Versterkt streekbeleid Rivierenland. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/11 Versterkt streekbeleid Waas & Dender. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

2/12 Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 
 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 
 

3/1 Provinciale initiatieven. vzw Lilse Bergen. Aanduiding van provinciale 

afgevaardigden. Goedkeuring. 

 

3/2 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting 

vijvers Krabbels te Zandhoven. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. 

 

3/3 Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

 

3/4 Aanduiding provinciale vertegenwoordigers Regionale Landschappen vzw, 

Bosgroepen vzw en Bekkenbesturen. Goedkeuring. 

 

3/5 Provinciepersoneel. OFP PROVANT. Wedersamenstelling raad van bestuur. 

Goedkeuring. 

 

3/6 Provinciepersoneel. OVV Provincie Antwerpen. Wedersamenstelling 

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Goedkeuring. 

 

3/7 Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S, organisme voor de 

financiering van de pensioenlast van de statutaire medewerkers van de 

provincie en de APB's. Statuten. Goedkeuring. 

 

3/8 Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten voor de 

PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring. 

 
 

1e bijkomende agenda 

3/9 Voorstel om openlucht fitnessinfrastructuur in provinciale groendomeinen, 

ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 12 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

4/1 Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 

Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 

4/2 POM Antwerpen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/3 Vzw ERSV. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/4 Vzw Innotek. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/5 Vlaamse Landmaatschappij. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

 

4/6 Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/7 Provinciale Landbouwkamer. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

 

4/8 Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/9 Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische 

Teelt vzw (CCBT). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

 

4/10 Coördinatiecentrum Voorlichting en begeleiding Duurzame bemesting vzw 

(CVBB). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/11 Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM). Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/12 Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw vzw (VILT). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

 

4/13 Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 

Vrijstellingen. Kennisname. 

 

4/14 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Opdracht voor schoonmaak van kantoren, diverse 

lokalen en aanhorigheden.  

Plaatsing van de opdracht, procedure en bestek. Goedkeuring. 

 

4/15 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a: restauratie van de 

muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Verrekening nr. 1. Goedkeuring. 
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4/16 Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw 

technisch centrum. Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. Definitief 

onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. 

 

4/17 Vastgoed. Rupelstreek. Sanering en verontdieping deelgebied 2. 

Rechtzetting percelen opstalovereenkomst met BAM. Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

4/18 Provinciale initiatieven. Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een 

subsidie voor studiebeurzen van en naar China (provincie Shaanxi). 

Goedkeuring. 

 

 

5. Moties 

 
 
6. Interpellaties 

 

 
1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met INEOS komt naar de Antwerpse Haven en de 

rol van de deputatie, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. 

Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie 

in enkele commissies. Goedkeuring. 

Voorstel 

 

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

wijzigen. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Bij geheime stemming, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De heer Eddy Verhaeven vervangt mevrouw Nathalie Cuylaerts in de 

provincieraadscommissie Economie, Landbouw en Interne Ondersteuning. 

 

Artikel 2: 

Mevrouw Nathalie Cuylaerts vervangt de heer Eddy Verhaeven in de 

provincieraadscommissie Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een geheime stemming  
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

EthiasCO CVBA. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging 

in de algemene vergadering. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het provinciebestuur van Antwerpen is coöperant-lid in de coöperatieve vereniging 

EthiasCO CVBA. EthiasCo CVBA controleert samen met het Vlaams en Waals gewest 

en de Federale staat Ethias NV (de juridische entiteit verantwoordelijk voor de 

diverse verzekeringen). 

 

Jaarlijks wordt hier een algemene vergadering georganiseerd waarbij het 

provinciebestuur gevraagd wordt om iemand af te vaardigen. 

 

De provincie was in de vorige legislatuur in de algemene vergadering van EthiasCo 

CVBA vertegenwoordigd door provincieraadslid Kris Goossens (N-VA). 
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Heden is de provincieraad vernieuwd zodat voor deze legislatuur een nieuwe 

vertegenwoordiger moet worden aangeduid. 

 

Voorgesteld wordt om provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA) gedurende deze 

legislatuur af te vaardigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van Antwerpen coöperant-lid is van de 

coöperatieve vereniging EthiasCO CVBA; 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad en de nood om de provinciale 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering van EthiasCo CVBA opnieuw in te 

vullen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA) wordt voorgedragen als lid van de 

algemene vergadering van EthiasCo CVBA. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. 

Wij hebben hier een hele lijst van agendapunten met vertegenwoordigers vanuit de 

provincieraad voor allerlei verenigingen van de provincie. Ik denk dat er al een eerste stap 

gezet is voor de interne organisatie hier van de provincieraad zelf, om bij de commissie 

bijvoorbeeld ook al eens te kijken naar mogelijke invulling vanuit de oppositie. Dat 

appreciëren we enorm. Maar daar is het systeem d’Hondt dan ook op toegepast. Er is dus al 

een wettelijke toepassing gebeurd. Ook voor vertegenwoordiging in sommige van deze 

verenigingen is de letterlijke toepassing gebeurd waarbij de oppositie af en toe verplicht 

mee aanwezig kan zijn. 

Maar we hadden ook graag gezien om misschien toch hier en daar, al is het maar eens een 

denkoefening te maken om hier en daar ook mensen vanuit de oppositie mee te betrekken 

in de vertegenwoordiging van verschillende organen. Er staan toch regelmatig meerdere 

mandaten op de lijst. Moet het dan altijd enkel en alleen maar de meerderheid zijn? Het 

toch om een democratische controle. Kan daar ook eens iemand van de oppositie bij 

opgenomen worden? 

Er staan een hele reeks punten hier vandaag op de agenda. Wij vinden het jammer dat die 

oefening niet gemaakt is. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Dillen heeft het woord. 
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Mevrouw DILLEN.- Ik zou mij daar graag bij aansluiten. In tegenstelling tot de vorige 

legislatuur is er deze legislatuur weinig plaats gemaakt voor vertegenwoordigers van de 

oppositie in verschillende van die organen.  

In die organen waar geen vertegenwoordiger van de oppositie is zal ons fractie zich dan 

ook onthouden. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Nee. 

Dit is een geheime stemming  
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Aanpassing van het inzagereglement voor de burger. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Vlaamse overheid keurde op 7 december 2018 het Bestuursdecreet goed. Dit 

decreet regelt allerlei zaken, onder andere de openbaarheid van bestuur. Wat 

openbaarheid van bestuur betreft vervangt dit Bestuursdecreet het decreet van 

26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur. Het werd van kracht op 1 

januari 2019. 

 

Uw raad wordt voorgesteld om het inzagereglement voor de burger aan te passen. 

Dit reglement verwijst immers naar het decreet van 26 maart 2004. Naast de 

verwijzing naar het nieuwe Bestuursdecreet worden nog enkele kleine 

aanpassingen voorgesteld. Zo wordt de aanvraag per fax geschrapt en wordt het 

woord ‘elektronisch’ toegevoegd omdat het inzageregister niet meer op papier maar 

enkel digitaal wordt bijgehouden. 

 

Het inzagerecht van de provincieraadsleden wordt niet geregeld via dit reglement. 

Dit staat beschreven in artikel 30§1 van het provinciedecreet en de artikelen 59 tot 

en met 65 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het inzagereglement voor de burger, laatst gewijzigd door uw raad op 

23 september 2004; 

 

Gelet op de bepalingen over openbaarheid van bestuur in het Bestuursdecreet van 

7 december 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan bijgevoegde gecoördineerde versie van het 

inzagereglement voor de burger. 

 

 

 

Provincie 

Antwerpen 

 

 

Inzagereglement voor de burger 

(Goedgekeurd door de provincieraad op 28 februari 2019) 

 

Artikel 1: 

Dit reglement stelt de nadere regels vast voor de uitoefening van het inzagerecht 

van de burger in bestuursdocumenten. De basismodaliteiten voor dit inzagerecht 

worden vastgesteld door de artikelen II.26 tot en met II.51 van het 

Bestuursdecreet van 7 december 2018 (BS 19 december 2018). 

 

Artikel 2: 

Met burger wordt bedoeld iedereen, behalve indien deze optreedt in zijn 

hoedanigheid van provincieraadslid. 

 

Artikel 3: 

De burger stelt zijn aanvraag tot inzage schriftelijk, per e-mail of persoonlijk. 

 

Artikel 4: 

Elke aanvraag tot inzage wordt genoteerd in een elektronisch register dat centraal 

wordt bijgehouden door de provinciegriffier. Dit register heet “Inzageregister voor 

de burger”. 

 

De provinciegriffier kan beslissen dat bepaalde soorten aanvragen in een 

afzonderlijk register worden ingeschreven, dat door het bevoegde departement of 

dienst wordt bijgehouden. 

 

Artikel 5: 

Afschriften worden kosteloos verstrekt tot 20 pagina’s. Daarboven wordt een prijs 

van 0,02 EUR per pagina als retributie aangerekend. Indien het planafdrukken 

betreft zal de retributie geval per geval berekend worden op basis van een redelijke 

kostprijs. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
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Nr. 0/4 van de agenda 

 

MEIVA vzw. Aanduiding provinciale vertegenwoordiger. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In 2014 werd het toenmalige provinciale rampenfonds gesplitst. Een deel van het 

budget werd geïnvesteerd in Campus Vesta. Het overgebleven deel wordt sindsdien 

beheerd door de vzw met de nieuwe naam Multidisciplinair en innovatief 

veiligheidsfonds Antwerpen (MEIVA). 

 

Bij het begin van een nieuwe legislatuur en rekening houdend met de statuten van 

vzw MEIVA, moet de provinciale vertegenwoordiging in de vzw worden vernieuwd. 

 

Daarom wordt voorgesteld om de heer Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor 

veiligheid, te herbenoemen als lid van de raad van bestuur van het Multidisciplinair 

en innovatief veiligheidsfonds Antwerpen (MEIVA). 

 

Dit voorstel werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen wordt 

gedeputeerde Jan De Haes aangeduid als lid van de raad van bestuur van 

vzw MEIVA. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

22 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Budgetwijziging 2018. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 

2014-2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 

goedgekeurd.  

In vergadering van 1 februari 2018 heeft uw raad de laatste wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van voormelde kathedrale kerkfabriek goedgekeurd. 

Deze meerjarenplannen voorzien geen toelage van de provincie Antwerpen voor de 

exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2014-2019. 

 

2. In vergadering van 1 februari 2018 heeft uw raad akte genomen van het budget 

2018 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 

Het exploitatiebudget 2018 sluit af met een geraamd overschot van 50.720,00 EUR.  

Het investeringsbudget 2017 sluit af met een geraamd overschot van 

527.965,34 EUR.  

Het budget 2018 voorziet derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 

de exploitatie noch voor de investeringen. 

 

3. Met brief van 13 december 2018, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 december 2018, heeft de kathedrale kerkfabriek een 

budgetwijziging 2018 ingezonden. 

Deze budgetwijziging 2018 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale 

kerkraad in vergadering van 18 oktober 2018 en gunstig geadviseerd door de 

Bisschop van Antwerpen op 6 november 2018. 

 

4. In de budgetwijziging 2018 sluit het exploitatiebudget 2018 af met een geraamd 

overschot van 134.420,00,00 EUR en het investeringsbudget 2017 sluit af met een 

geraamd tekort van 917.000,00 EUR.  

Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt beroep gedaan op de 

beschikbare reserves van (466.352,26 EUR + 130.000,00 EUR + 765.465,34 EUR 

=) 1.361.817,60 EUR, zodat het investeringsbudget 2018 uiteindelijk afsluit met 

een geraamd overschot van 444.817,60 EUR. 

Deze budgetwijziging 2018 voorziet derhalve eveneens geen toelage van de 

provincie voor de exploitatie noch voor de investeringen. 

 

5. In de beleidsnota, gevoegd bij de budgetwijziging 2018, worden navermelde 

toelichtingen verstrekt: 

a. Exploitatie. 

- De tentoonstelling “Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens – Meesterwerken 

uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal” liep oorspronkelijk van 4 juni tot 

15 november 2009. Zij werd vervolgens verlengd tot aan de heropening van het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) na renovatiewerken. 

- Per 1 januari 2014 werden de toegangsprijzen verhoogd tot 6,00 EUR. 

Per 1 januari 2016 werd aan de inwoners van de provincie Antwerpen gratis 

toegang verleend. 

Het aantal betalende bezoekers lag in 2016 beduidend lager dan de vorige jaren. 

De voornaamste oorzaken waren de voormelde gratis toegang voor de 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 20 

Antwerpenaren en vooral een daling van de buitenlandse bezoekers na de 

aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. 

In 2017 zagen wij een voorzichtig herstel van de bezoekerscijfers. In 2018 zien we 

dat de bezoekerscijfers zich volledig hersteld hebben en intussen het niveau van 

2015 overschrijden. 

- De personeelskost blijft ook na actualisering binnen de begroting. 

b. Investeringen 

- De investeringen in 2018 worden gefinancierd met eigen middelen en een lening 

voor de restauratie van de panden gelegen Groenplaats 20 en Torfbrug 3 te 

2000 Antwerpen. 

 

Luidens de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad akte 

van de budgetwijziging. 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2018 

van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 januari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen 

 

Gelet op de brief van 13 december 2018 van de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 december 2018, waarbij de budgetwijziging 2018 werd 

ingezonden; 

 

Gelet op het gunstig advies van 6 november 2018 van de Bisschop van Antwerpen 

inzake voormelde budgetwijziging 2018, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 december 2018; 

 

Gelet op de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de budgetwijziging 2018, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2018 geen beroep doet op enige exploitatie- of 

investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek 

van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Ik wil even toelichten waarom ik mij zal onthouden. Ik heb dat ook 

altijd in de gemeenteraad gedaan betreffende de kerkfabrieken om twee redenen. 
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1. De scheiding kerk en staat. 

2. Ik vind het een beetje potsierlijk dat we stemming moeten doen rond dingen die we toch 

moeten goedkeuren. We mogen het niet afkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- Het is inderdaad een wettelijke verplichting. 

Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Het agendapunt wordt goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw. Budget 2019. Akteneming. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1.In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 

2014-2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 

goedgekeurd. 

In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad de laatste wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van voormelde kathedrale kerkfabriek goedgekeurd. 

Deze meerjarenplannen voorzien geen toelage van de provincie Antwerpen voor de 

exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2014-2019. 

 

2. Met brief van 13 december 2018, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 december 2018, heeft de kathedrale kerkfabriek het budget 2019 

ingezonden.  

Dit budget 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale kerkraad in 

vergadering van 18 oktober 2018 en gunstig geadviseerd door de Bisschop van 

Antwerpen op 6 november 2018. 

 

3. Het exploitatiebudget 2019 sluit af met een geraamd overschot van 

79.070,00 EUR. 

Het investeringsbudget 2019 sluit af met een geraamd tekort van – 

196.500,00 EUR. 

Na eigen financiering (30.544,39,00 EUR), na overboeking van 70.000,00 EUR van 

het geraamd exploitatieoverschot van 2019 en na gebruik van het overschot van 

765.465,34 EUR op het investeringsbudget 2017 sluit het investeringsbudget 2019 

uiteindelijk af met een geraamd overschot van 608.420,95 EUR. 

Het budget 2019 voorziet derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 

de exploitatie noch voor de investeringen. 
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4. In de beleidsnota, gevoegd bij het budget 2019, wordt navermelde toelichting 

verstrekt: 

a. Exploitatie. 

- De tentoonstelling “Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens – Meesterwerken 

uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal” liep van 4 juni tot 15 november 

2009. De tentoonstelling werd vervolgens verlengd tot aan de heropening van het 

KMSKA. 

- De inkomsten uit toerisme worden in de lijn met vorig jaar begroot, rekening 

houdend met de gratis toegang voor de bewoners van de provincie Antwerpen 

vanaf 1 januari 2016. 

- Voor de berekening van de personeelskost werd rekening gehouden met een 

eventuele indexering van 3,5 %. 

 

b. Investeringen. 

De investeringen in 2019 worden gefinancierd met eigen middelen. 

 

Luidens de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad – als 

de provinciale bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget. 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2019 van de 

kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 januari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen 

 

Gelet op de brief van 13 december 2018 van de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 december 2018, waarbij het budget 2019 werd ingezonden; 

 

Gelet op het gunstig advies van 6 november 2018 van de Bisschop van Antwerpen 

inzake voormeld budget 2019, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen 

op 17 december 2018; 

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2019 geen beroep doet op enige exploitatie- of 

investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op het verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen 

ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 

2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 

goedgekeurd. 

In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad de laatste wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van voormelde kathedrale kerkfabriek goedgekeurd. 

 

2. Ten gevolge van de opgemaakte en ingediende budgetwijziging 2018 en het 

opgemaakte en ingediende budget 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek met brief 

van 13 december 2018, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

17 december 2018, ook een volgend gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 

ingezonden. 

Dit gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de 

kathedrale kerkraad in vergadering van 18 oktober 2018 en gunstig geadviseerd 

door de Bisschop van Antwerpen op 6 november 2018. 

 

3. De uitgangspunten van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 en van de 

strategische nota met afspraken blijven ongewijzigd. 

Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 voorziet geen toelage van de provincie 

Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen in deze periode. 

 

Luidens de artikels 43 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient uw raad zich 

over de goedkeuring uit te spreken. 

De deputatie stelt uw raad voor om het gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 van 

de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 januari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen 

 

Gelet op de brief van 13 december 2018 van de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 december 2018, waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 

werd ingezonden; 
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Gelet op het gunstig advies van 6 november 2018 van de Bisschop van Antwerpen 

inzake voormeld gewijzigd meerjarenplan 2014–2019, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 17 december 2018; 

 

Gelet op de artikels 43 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019, waaruit blijkt dat de 

kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in de periode 

2014-2019 geen beroep doet op enige exploitatie- of investeringstoelage van de 

provincie Antwerpen; 

 

Op verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het gewijzigd meerjarenplan 2014 – 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundige-

technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association. Budget 2019. 

Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 25 september 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 

2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te 

Antwerpen goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet voor 2019 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-

uitgaven ten bedrage van 37.343,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 

13.048,00 EUR, met een geraamde provinciesubsidie van (37.343,00 EUR – 

13.048,00 EUR =) 24.295,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

2. Het budget 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door het comité van de 

islamitische geloofsgemeenschap op 1 november 2018 en gunstig geadviseerd op 
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28 december 2018 door het Executief van de Moslims van België. Het dossier is op 

14 januari 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. Er zijn in 2019 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.  

In het budget 2019 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 40.971,91 EUR. De 

exploitatieontvangsten worden geraamd op 13.048,00 EUR. De provinciesubsidie 

bedraagt voor 2019 voor de exploitatie derhalve (40.971,91 EUR – 13.048,00 EUR 

=) 27.923,91 EUR – 3.628,91 EUR (overschot 2017) = 24.295,00 EUR; dit is 

hetzelfde bedrag als het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 

2014 – 2019. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2019 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag, dat gunstig geëvalueerd werd 

door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciale subsidie in het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciale subsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen en 

om kennis te nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 

28 december 2018 van het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 14 januari 2019; 

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association in 2019 beroep doet op een provinciale 

exploitatiesubsidie van 24.295,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 

2014 – 2019 eveneens dezelfde exploitatiesubsidie van 24.295,00 EUR was 

opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met een provinciesubsidie van 
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24.295,00 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2019 zonder formulering 

van boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Kennis wordt genomen van het bij het budget 2019 gevoegde jaarverslag 1 juli 

2017 – 30 juni 2018 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 

islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 

van opmerkingen dienaangaande. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Verheyden heeft het woord. 
 

De heer VERHEYDEN.- Dank u, voorzitter. 
 

Collega’s, onze fractie zal de punten 1/4 tot en met 1/8 niet goedkeuren. U weet dat het 

Vlaams Belang principieel tegen het subsidiëren van de islamitische geloofsleer is gekant. U 

weet dat wij van mening zijn dat de Islam haaks staat op ons westers samenlevingsmodel. 

We worden daarin gesterkt door de voorbeelden die we dag na dag zien, en de eisen die de 

islamitische geloofsgemeenschap stelt. Dat alles bevordert geenszins de integratie in onze 

maatschappij. Ik ben van mening dat onze visie ondersteund wordt in een aantal van de hier 

voorliggende betrokkenheidsverslagen. Aan het verlenen van subsidies zijn een aantal 

voorwaarden verbonden. Zo dienen de diverse geloofsgemeenschappen hun 

maatschappelijke betrokkenheid te rapporteren, en daar schort in heel wat gevallen toch 

wel wat aan. Ik heb bij een aantal van de hier voorliggende betrokkenheidsverslagen toch 

wel even de wenkbrauwen gefronst. De meesten, op één uitzondering na, blijken niet echt 

actief te zijn naar de bredere buurt toe. In een aantal gevallen is er weinig of geen gebruik 

van de Nederlandse taal. Er worden nauwelijks initiatieven genomen naar buurten toe. Ik 

verwijs bijvoorbeeld naar de Antwerpen Islamic Association. Daar is zelfs een interne 

strijd aan de gang tussen bepaalde groepen, over de rol van de imam, de bevoegdheden 

binnen die moskee. De meeste geloofsgemeenschappen hebben ook heel weinig contact met 

de stadsdienst Samenleven. De beleidsmedewerker van de stad kan in heel wat gevallen 

niet bevestigen of de gerapporteerde initiatieven ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, omdat 

er ook geen communicatie naar die stadsdiensten toe is.  

Collega’s, ik heb vernomen dat het decretaal verplicht is dat provincies die subsidies dienen 

te storten. Maar ik vind het toch wel bijzonder wraakroepend dat de provincie, ondanks de 

hier gerapporteerde tekortkomingen van die geloofsgemeenschappen, toch dient over te 

gaan tot het uitbetalen van die subsidies. De gouverneur zou tekortkomingen kunnen 

rapporteren aan het Vlaamse niveau. Ik hoop dat ze dat met een aantal van de hier 

voorliggende dossiers zal doen. 

Zoals gezegd zal onze fractie dus sowieso de punten 1/4 tot en met 1/8 niet goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega, u hebt er zelf naar verwezen. Er is een 

duidelijk wetgevend kader. Daar moeten wij ons aan houden. In die optiek kunnen wij dus 

niet anders dan deze goedkeuring hier afleveren. Daar is toezicht op. Ik denk dat het ook 

goed is dat onze diensten het op die manier doen. Wij hebben regelmatig overleg met alle 

erediensten die onder ons vallen, dat gaat zowel over de katholieke, dat gaat over de 

orthodoxe, en dat gaat ook over de islamitische rite. De erediensten die onder onze 



VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 

 27 

bevoegdheid vallen, daar gaan wij mee om. Wij hebben daar regelmatig gesprekken mee. En 

vanaf het moment dat een eredienst erkend is, die onder onze bevoegdheid valt, zullen wij 

deze werkwijze verderzetten. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 

Mevrouw TALHAOUI.- Mag ik nog toevoegen aan wat daarnet door de gedeputeerde is 

uitgesproken, dat de erkenning van de erediensten ook in onze Belgische grondwet staat. 

Het gaat niet alleen over het geven van decretale bepalingen, maar het gaat om een 

grondwettelijke bepaling. 

Mijnheer Verheyden, u beseft toch wel dat u toch ook hier een zware vorm van 

onderscheid maakt tussen de verschillende erkende godsdiensten in dit land. Zoals 

gedeputeerde Lemmens daarnet nog eens heeft herhaald. Het gaat over de katholieke 

kerk, het gaat over de anglo-saksische kerk, het gaat over de protestantse kerken in ons 

land, het gaat over het jodendom, en dan haalt u één godsdienst daaruit die blijkbaar niet 

in het rijtje past en waar u een zware vorm van discriminatie op beproeft. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Verheyden heeft het woord. 
 

De heer VERHEYDEN.- Collega, ik ben het daar niet mee eens. Ik stel vast dat wij onze 

mening geven over een aantal dossiers die hier voorliggen. Ik vraag mij af waarom je een 

betrokkenheidsverslag nodig hebt als daar duidelijk een aantal tekortkomingen in staan en 

daar geen gevolg aan gegeven wordt. Wij vragen gewoon dat er gevolg gegeven wordt aan 

die zaken. Er zijn nu eenmaal een aantal verplichtingen. Iedereen heeft zich bij die 

verplichtingen neer te leggen. Ik stel vast dat een aantal van deze geloofsgemeenschappen 

dat niet doen, en met andere woorden zelf de wet overtreden. 

Dus dan vraag ik mij af waarom wij die subsidies moeten toekennen. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 

Mevrouw TALHAOUI.- Het zou goed zijn als u de verslagen van alle erkende erediensten 

erop zou naslaan, dan zou u zien dat in heel wat verslagen ook heel wat opmerkingen, 

aanmerkingen, en soms ook wel hier en daar dingen gebeuren die ook niet door de beugel 

kunnen. Iedereen heeft te leren. Elke erkende godsdienst die geen christelijke of 

katholieke roots heeft en de geschiedenis van het jaar nul, heeft van alles te leren. Op dat 

vlak vind ik dat u ook een zwaar onderscheid maakt tussen de islam en het jodendom, 

bijvoorbeeld. Zelfs de katholieke kerk heeft op dit moment ook een beetje problemen, 

denk ik. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Quick heeft het woord. 
 

De heer DE QUICK.- Ik vind dit toch wel eventjes kort door de bocht. 

Een moskee is iets meer dan een gebedshuis, dat staat ook in die verslagen. Dus een 

moskee gaan subsidiëren op basis van vrijheid van godsdienst is al een stap verder. Er 
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wordt hier op basis van die verslagen ook gevraagd dat er een zekere integratie zou 

gebeuren door die mensen die de moskee bezoeken. Integratie zou in eerste instantie 

moeten gebeuren vanuit de moskee.  

Gebaseerd op basis van net die verslagen kunnen we vaststellen dat hier in bepaalde 

gevallen geen wil tot integratie is. Het is een probleem dat we niet hebben bij de 

protestanten of bij de christenen. De joodse godsdienst staat hier niet ter discussie, dus 

daar gaan we het ook nu niet over hebben. Maar het is toch wel een niet onbelangrijk punt 

dat mag gezegd worden. Als wij zien dat er geen Nederlands gebruikt wordt en dat die 

mensen in hun moskee geen enkele, of weinig inspanningen doen om zich te integreren in de 

sociaal-maatschappelijke omgeving waarin ze wonen – deelnemen aan sport, deelnemen aan 

de lokale cultuur, enz. – en dat allemaal beperken tot hun eigen moskee, denk ik toch wel 

dat we daar minstens een goed en krachtig signaal mogen aan geven door te zeggen: 

“mensen doe vanuit jullie moskee ook eens moeite naar integratie toe.” Dat heeft niets te 

maken met vrijheid van godsdienst. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Attaqwa. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 

van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2019 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

29.013,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 6.376,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (29.013,00 EUR – 6.376,00 EUR) = 22.637,00 EUR 

op de exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2019 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 2 december 2018. Het budget 2019 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

28 december 2018. Het dossier is op 16 januari 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 
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3. In het budget 2019 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 

28.045,52,00 EUR. De exploitatieontvangsten worden geraamd op 6.376,22 EUR.  

De provinciesubsidie bedraagt voor 2019 voor de exploitatie derhalve 

(28.045,52 EUR – 6.376,00 EUR = ) 21.669,52 EUR + 967,48 EUR (het tekort 

2017) = 22.637,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 

Er zijn in 2019 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2019 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag, dat gunstig geëvalueerd werd 

door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – 

akte van het budget. 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen en om kennis te nemen 

van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap in de periode van 1 juli 2017 tot/met 30 juni 2018 zonder 

formulering van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen 

dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te 

Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 28 december 2018 van het 

Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 16 januari 2019; 

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Attaqwa in 2019 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

22.637,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eenzelfde 

exploitatiesubsidie van 22.637,00 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2017 – 30 juni 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Attaqwa over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap, dat gunstig geëvalueerd werd door de stedelijke 

administratie; 

 

Op verslag en voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Attaqwa te Antwerpen met een provinciesubsidie van 22.637,00 EUR voor het 

tekort op het exploitatiebudget 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

Kennis wordt genomen van het bij het budget 2019 gevoegde jaarverslag 1 juli 

2017 – 30 juni 2018 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 

islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 

van opmerkingen dienaangaande. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede. Budget 2019. Akteneming. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 25 september 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 

2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen 

goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2019 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven.  

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

43.982,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 15.000,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (43.982,00 EUR – 15.000,00 EUR =) 

28.982,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2019 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 9 oktober 2018. Het budget 2019 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

28 december 2018. Het dossier is op 14 januari 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2019 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 42.872,97 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 15.000,00 EUR. 
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De provinciesubsidie bedraagt voor 2019 voor de exploitatie derhalve 

(42.872,97 EUR – 15.000,00 EUR =) 27.872,97 EUR + 1.109,03, EUR (het 

exploitatie overschot 2017) = 28.982,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de 

provinciesubsidie als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 

Er zijn in 2019 geen investeringsuitgaven noch investeringsontvangsten. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2019 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag met een evaluatie door de 

stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen en om kennis te 

nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 

de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of 

andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede 

te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 28 december 2018 van 

het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 14 januari 2019;  

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede in 2019 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

28.982,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 28.982,00 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2017 – 30 juni 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 

de lokale gemeenschap; 

 

Op verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 28.982,00 EUR voor 

het tekort op het exploitatiebudget 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 
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Kennis wordt genomen van het bij het budget 2019 gevoegde jaarverslag 1 juli 

2017 – 30 juni 2018 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 

islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 

van opmerkingen dienaangaande. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1.In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 

van de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2019 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven.  

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

34.297,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 11.593,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (34.297,00 EUR – 11.593,00 EUR =) 

22.704,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2019 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 3 november 2018. Het budget 2019 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

28 december 2018. Het dossier is op 20 januari 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2019 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 

32.218,59,00 EUR. De exploitatieontvangsten worden geraamd op 11.593,00 EUR. 

De provinciesubsidie bedraagt voor 2018 voor de exploitatie derhalve 

(32.218,59 EUR – 11.593,00 EUR =) 20.625,59 EUR + 2.078,41 EUR (overschot 

2017) = 22.704,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 

Er zijn in 2019 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2019 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
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erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag over de periode van 1 juli 2017 

tot/met 30 juni 2018 met een evaluatie door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen en om kennis te 

nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 

de lokale gemeenschap in de periode van 1 juli 2017 tot/met 30 juni 2018 zonder 

formulering van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen 

dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te 

Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 28 december 2018 van het 

Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 20 januari 2018; 

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif in 2019 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

22.704,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 22.704,00 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2017 – 30 juni 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap; 

 

Op verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif te Antwerpen met een provinciesubsidie van 22.704,00 EUR voor het 

tekort op het exploitatiebudget 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

Kennis wordt genomen van het bij het budget 2019 gevoegde jaarverslag 1 juli 

2017 – 30 juni 2018 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 

islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 

van opmerkingen dienaangaande. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 

Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 

van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2019 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

20.114,28 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 6.086,19 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (20.114,28 EUR – 6.086,19 EUR =) 14.028,09 EUR 

op de exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2019 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 27 oktober 2018. Het budget 2019 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

28 december 2018. Het dossier is op 11 januari 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2019 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 21.337,20 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 6.086,00 EUR. 

De provinciesubsidie bedraagt voor 2019 voor de exploitatie derhalve 

(21.337,20 EUR – 6.086,00 EUR =) 15.251,20 EUR - 1.223,11 EUR (gecorrigeerd 

overschot/tekort 2017) = 14.028,09 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de 

provinciesubsidie als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 

Er zijn in 2019 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2019 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt u dit verslag. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het budget binnen de grenzen blijft 

van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het 

budget. 
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De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol en om kennis te nemen van het 

bijgevoegde verslag 1 juli 2017 – 30 juni 2018 over haar maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol en 

op het gunstig advies dienaangaande van 28 december 2018 van het Executief van 

de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 11 

januari 2019; 

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Ensar in 2019 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

14.028,09 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 14.028,09 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2017 – 30 juni 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 

gemeenschap. 

 

Op verslag en voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Ensar te Mol met een provinciesubsidie van 14.028,09 EUR voor het tekort op het 

exploitatiebudget 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

Kennis wordt genomen van het bij het budget 2019 gevoegde jaarverslag 1 juli 

2017 – 30 juni 2018 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 

islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 

van opmerkingen dienaangaande. 

 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
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Nr. 1/9 van de agenda 

 

Monumentenwacht Vlaanderen vzw. 

Vertegenwoordiging van de provincie Antwerpen 

in Raad van bestuur en Dagelijks Bestuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Monumentenwacht is een groep van zes afdelingen: vijf provinciale 

Monumentenwachten en één koepelorganisatie. 

 

Monumentenwacht Vlaanderen vzw en de provinciale Monumentenwachten dragen 

er samen toe bij het permanent en regelmatig onderhoud van het erfgoed in de 

betrokken provincies te stimuleren. Zij nemen daarvoor gezamenlijke en individuele 

initiatieven. Hun activiteiten en bekommernissen zijn zowel praktisch als inhoudelijk 

gelijklopend. De koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw biedt de 

provinciale Monumentenwachten inhoudelijke en logistieke ondersteuning. Het 

coördineren en organiseren van de werking van Monumentenwacht door de 

provincie is als taak opgenomen in de ‘Afsprakennota 2014-2019 

Monumentenwacht in Vlaanderen’. 

 

Om Monumentenwacht Vlaanderen vzw in staat te stellen haar rol op te nemen, zijn 

er een aantal overlegorganen actief. 

 

De beleidscommissie de VVP waaronder Erfgoed zal ressorteren (voorheen de 

B-commissie Cultuur) neemt de taak van Algemene Vergadering op zich. De 

voorzitter is ook voorzitter van Monumentenwacht. 

Gedeputeerde Luk Lemmens vertegenwoordigt de provincie Antwerpen in de 

Algemene Vergadering. Departementshoofd Wim Lux treedt desgevallend op als 

zijn plaatsvervanger. 

  

De ambtelijke adviescommissie van de VVP waaronder Erfgoed zal ressorteren 

(voorheen A-commissie Erfgoed), aangevuld met de inhoudelijk verantwoordelijke 

en de financieel beheerder van de vzw, neemt de taak van Dagelijks Bestuur op 

zich. Naast algemene punten worden hier alle dossiers voorbereid die hetzij aan de 

Algemene Vergadering, hetzij aan het Agentschap Onroerend Erfgoed moeten 

worden voorgelegd. 

Joke Bungeneers, diensthoofd Erfgoed, vertegenwoordigt de provincie Antwerpen in 

het Dagelijks Bestuur. Departementshoofd Wim Lux treedt desgevallend op als haar 

plaatsvervanger. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de provincies, over de verschillende provinciale 

monumentenwachten heen, een uniforme dienstverlening en kwalitatieve werking 

dient te realiseren over het hele Vlaamse grondgebied; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1:  

De provincieraad duidt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed, aan als haar 

vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Monumentenwacht 

Vlaanderen. Wim Lux, departementshoofd DREM wordt aangeduid als zijn 

vervanger. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad duidt Joke Bungeneers, diensthoofd Erfgoed, aan als haar 

vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van de vzw Monumentenwacht 

Vlaanderen. Wim Lux, departementshoofd DREM wordt aangeduid als haar 

vervanger. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

22 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/10 van de agenda 

 

Artesis - Plantijn Hogeschool. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen wordt bestuurd door een 

inrichtingsorgaan en een bestuursorgaan. 

 

Het inrichtingsorgaan is samengesteld uit een: 

- bestuurlijke geleding bestaande uit:  

o 9 vertegenwoordigers van de inrichtende machten, waarvan: 

 4 aangeduid door de provincie Antwerpen; 

 3 door het gemeenschapsonderwijs; 

 2 door de stad Antwerpen. 

o 4 gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele 

milieus, gecoöpteerd door een gemeenschappelijke vergadering van 

de leden van de bestuurlijke geleding, de personeelsgeleding en de 

studentengeleding. 

- personeelsgeleding bestaande uit 6 vertegenwoordigers; 

- studentengeleding bestaande uit 2 vertegenwoordigers. 

 

Het bestuursorgaan is samengesteld uit:  

- ambtshalve bestuurders, bestaande uit de voorzitter, de algemeen directeur 

en de algemeen beheerder; 

- niet-ambtshalve bestuurders, benoemd door het inrichtingsorgaan, op 

voordracht van de ambtshalve bestuurders. 
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Overeenkomstig het provinciedecreet moeten de mandaten van de bestuurders in 

het inrichtingsorgaan vernieuwd worden bij het begin van een nieuwe legislatuur. 

 

De provincieraad moet daarom vier vertegenwoordigers aanduiden voor de 

bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan en twee voor het bestuursorgaan. 

 

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden 

volgende personen aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen 

in het inrichtingsorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen:  

- de heer Luk Lemmens, gedeputeerde 

- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid 

- mevrouw Ilse Jacques, provincieraadslid 

- de heer Eddy Verhaeven, provincieraadslid. 

 

De twee eerstgenoemde personen worden ook aangeduid als vertegenwoordigers 

van de provincie Antwerpen in het bestuursorgaan. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden 

volgende personen aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen 

in het inrichtingsorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen:  

- de heer Luk Lemmens, gedeputeerde 

- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid 

- mevrouw Ilse Jacques, provincieraadslid 

- de heer Eddy Verhaeven, provincieraadslid. 

 

Artikel 2: 

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden 

volgende personen aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen 

in het bestuursorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen: 

- de heer Luk Lemmens, gedeputeerde 

- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 12 onthoudingen. 
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Nr. 1/11 van de agenda 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) – Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de koepelorganisatie van de provinciale scholen 

en centra in Vlaanderen. 

 

Het algemene beleid voor Provinciaal Onderwijs Vlaanderen wordt uitgetekend door 

een beleidsgroep. De leden daarvan zijn de vijf Vlaamse gedeputeerden bevoegd 

voor onderwijs, telkens bijgestaan door een onderwijsexpert uit hun provincie, en 

de directeur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. 

 

Als gevolg van de nieuwe legislatuur moet de provinciale vertegenwoordiging 

opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad. Voor de 

provincie Antwerpen wordt met name de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde 

en bevoegd voor onderwijs, aangeduid als bestuurder in POV. 

 

Dit besluit werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de vzw Provinciaal Onderwijs 

Vlaanderen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 13 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/12 van de agenda 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

Pedagogische Ondersteuning (POVPO). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Vzw POVPO is de koepelorganisatie voor pedagogische ondersteuning van de 

provinciale scholen en centra in Vlaanderen. 
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Als gevolg van de nieuwe legislatuur moet de provinciale vertegenwoordiging 

opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad. Voor de 

provincie Antwerpen wordt met name de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde 

en bevoegd voor onderwijs, aangeduid als bestuurder in POVPO. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet, 

 

Gelet op artikel 7 van de statuten van de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - 

Pedagogische Ondersteuning (POVPO); 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de vzw Provinciaal Onderwijs 

Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/13 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Budget 2019. 

Budgetcode 2019/64900000/16/0160 'Subsidiëring 

van ontwikkelingssamenwerking'. 

Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het door de provincieraad op 23 november 2018 goedgekeurde budget 2019 van 

de provincie is onder budgetcode 2019/64900000/16/0160 een krediet van 

1.053.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking”. 

Dit krediet omvat alle subsidies binnen het Mondiaal Beleid. Het mondiaal beleid 

van de provincie ondersteunt gemeenten om een lokaal mondiaal beleid te voeren, 

ondersteunt ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, stimuleert en realiseert een 

educatief aanbod en geeft vorm aan de voorbeeldfunctie van de provincie omtrent 

Fairtrade en de globale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 

aanwending van de kredieten: 
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1. Onder beleidsdoelstelling “We verbeteren de leefomstandigheden van een 

bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire 

samenleving” wordt voor het actieplan “We ondersteunen de 

ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en 

verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en maken deze 

bekend” een totaalbudget voorzien van 677.200 EUR. 

 

Dit actieplan omvat volgende acties gericht op ondersteuning van 

ontwikkelingsprojecten in het Zuiden: 

 

1.1. We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan 

ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal 

niveau binnen onze provincie (budget 317.200 EUR) 

 

 Een nominatieve toelage van 3.000 EUR aan 11.11.11 voor Zuidprojecten in 

het kader van de 11.11.11 actie 

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 

provincie Antwerpen (reglement) voor een totaalbedrag van 250.000 EUR 

 Een budget van 64.200 EUR wordt voorzien voor toelages aan 

vrijwilligersorganisaties in de ontwikkelingssamenwerking (‘vierde pijlers’), 

de hogescholen en universiteiten die samenwerken aan 

ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

 

1.2. We bouwen onze structurele partnerschappen verder uit in Guatemala en de 

Filippijnen en focussen op bestuurskrachtversterking van lokale en provinciale 

besturen (budget 360.000 EUR) 

 220.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in Guatemala, uitgevoerd door 

de coöperatieve El Recuerdo (conform de samenwerkingsovereenkomst die 

op 25 januari 2018 in de provincieraad werd goedgekeurd) 

 140.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in de Filippijnen, uitgevoerd 

door de Philippines Permaculture Association (conform de 

samenwerkingsovereenkomst die op 22 februari 2018 in de provincieraad 

werd goedgekeurd) 

 

2. Onder beleidsdoelstelling “We verhogen de betrokkenheid van de burger en de 

lokale besturen bij de Noord-Zuid-problematiek om zo de solidariteit met het 

Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen” wordt voor het 

actieplan “Door in te zetten op educatie- en sensibiliseringsactiviteiten willen we het 

draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie 

Antwerpen vergroten” een totaalbudget voorzien van 366.000 EUR. 

 

Dit actieplan omvat volgende acties: 

 

2.1. We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun mondiaal beleid 

(budget 25.000 EUR).  

 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 25.000 EUR 

 

2.2. We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking in de Provincie 

Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 

activiteiten op (budget 341.000 EUR) 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 42 

Ter ondersteuning van gemeenten: 

 Nominatieve toelage aan de vzw Mooov, die wereldfilms ter beschikking stelt 

van gemeenten: 85.000 EUR 

 Subsidies aan mondiale evenementen, voornamelijk van gemeenten, ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 

40.000 EUR 

 

Educatie en sensibilisering: 

 Subsidies aan bovenlokale mondiale en duurzame festivals (reglement): 

80.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie (reglement): 

12.000 EUR 

 Nominatieve toelage aan de vzw 11.11.11. voor de uitwerking van projecten 

van ontwikkelingseducatie: 45.000 EUR 

 Nominatieve toelage aan de vzw Djapo voor hun aanbod aan scholen in de 

provincie: 15.000 EUR 

 Nominatieve toelage aan de vzw Studio Globo voor hun aanbod aan scholen 

in de provincie: 25.000 EUR 

 Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels Antwerpen ter 

ondersteuning van hun scholenwerking: 5.000 EUR 

 Nominatieve toelage voor de vzw Mundio voor de organisatie van de 

‘wereldmeerdaagse’ voor scholieren van de eerste graad middelbaar 

onderwijs: 15.000 EUR 

 

Ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden: 

 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking: 13.600 EUR 

 

Nog te bestemmen 

 Een bedrag van 5.400 EUR wordt niet bestemd 

 

3. Vanuit Mondiaal beleid zijn we ook betrokken bij het actieplan omtrent 

ISO 14001 (“De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het 

ISO 14001 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze 

organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en 

onze evenementen. “) 

 

Dit actieplan omvat immers deze actie: “We promoten, als Fair Trade Provincie, 

eerlijke handel als ontwikkelingsmodel en onderdeel van een breder duurzaam 

aankoopbeleid” (Budget: 10.000 EUR). 

 

 Nominatieve toelage voor vzw Fair Trade Gemeenten: 10.000 EUR 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met de volgende geraamde aanwending van de budgetcode 

2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het 

budget 2019: 

 Subsidie van 3.000 EUR aan 11.11.11 voor Zuidprojecten in het kader van 

de 11.11.11 actie 

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 

provincie Antwerpen (reglement) voor een totaalbedrag van 250.000 EUR 

 Een budget van 64.200 EUR wordt voorzien voor toelages aan 

vrijwilligersorganisaties in de ontwikkelingssamenwerking (‘vierde pijlers’), 

de hogescholen en universiteiten die samenwerken aan 

ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

 Subsidie van 220.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in Guatemala 

 Subsidie van 140.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in de Filippijnen,  

 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 25.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Mooov van 85.000 EUR 

 Subsidies aan mondiale evenementen, voornamelijk van gemeenten, ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 

40.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale mondiale en duurzame festivals (reglement): 

80.000 EUR 

 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie (reglement): 

12.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw 11.11.11. voor de uitwerking van projecten van 

ontwikkelingseducatie: 45.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Djapo van15.000 EUR 

 Subsidie aan de vzw Studio Globo van 25.000 EUR 

 Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels van 5.000 EUR 

 Nominatieve toelage voor de vzw Mundio van 15.000 EUR 

 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking: 13.600 EUR 

 Subsidie aan de vzw Fair Trade Gemeenten van 10.000 EUR 

 

 

VOORZITTER.- De heer Verheyden heeft het woord. 
 

De heer VERHEYDEN.- Voorzitter, collega’s, 
 

Ook dit punt zal onze fractie niet goedkeuren. We stellen vast dat in een aantal raden van 

bestuur van deze organisaties die op subsidies kunnen rekenen een aantal personen zetelen 

die zich ook politiek profileren. Bovendien stellen we vast dat het mondiaal beleid 

momenteel teveel versnipperd is. Zowel gemeenten, provincies, het Vlaamse niveau en het 

nationaal niveau hebben allemaal een vinger in de pap. Op die wijze wordt het mondiaal 

beleid één groot kluwen wat efficiëntie van de besteding van de gelden niet altijd ten 

goede komt. Wij pleiten er dan ook voor om het mondiale beleid over te laten aan het 

Vlaamse niveau.  

Wij zijn ook van mening dat ontwikkelingshulp en samenwerkingsverbanden moeten 

gekoppeld zijn aan de bereidheid van derdewereldlanden om afgewezen asielzoekers en 
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andere illegalen, of afgewezen onderdanen, terug te nemen. Van nogal wat van die landen 

ontvangen we inderdaad van bepaalde gevallen nogal wat illegale immigratie. 

Vandaar dat onze fractie dit punt niet zal goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Zoals u misschien kon verwachten is onze visie op 

ontwikkelingssamenwerking helemaal anders. 

Het punt dat hier voorligt gaan we goedkeuren. We denken dat het een evenwichtige 

verdeling is, of toekenning, van middelen die ons als provincie ook in staat stelt om een 

solidariteit met het zuiden te tonen.  

Tijdens de commissie hadden we wel gevraagd om een toelichting te krijgen over de globale 

aanpak van de provincie ten aanzien het mondiaal beleid. Dat is, dacht ik ook, toegekend. 

We kijken dus uit naar een volgende commissie waarop we meer uitleg krijgen over de visie 

van de provincie op die taakstelling. 
 

Dank u wel. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Toch een kleine nuancering, mevrouw Van Dienderen. 

Ik heb u in de commissie gezegd dat we inderdaad bij tijd en stond u zullen informeren 

hoever dat wij met de hervorming zullen gekomen zijn van onze dienst Mondiaal Beleid. 

U weet dat wij in het bestuursakkoord daar een duidelijke frase hebben over gezet, 

namelijk dat het onze mening is dat wij minder overheads moeten voorzien. Dat 

daartegenover staat dat we die 0,7% willen behouden voor ontwikkelingssamenwerking, 

maar dat wij menen in het bestuursakkoord dat we die 0,7% op een andere manier moeten 

verdelen. We dachten daar in samenspraak met een aantal ngo’s over te gaan praten. Als 

dat verhaal tegen de volgende commissie af is zal ik u daar iets van kunnen vertellen, maar 

als het niet af is, zal het op de daaropvolgende commissie zijn.  

Mijn gewoonte is om maar duidelijk naar de commissie te komen als we een verhaal hebben. 

Collega’s uit de vorige raad weten dat ook, ik spreek nooit voor mijn beurt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik stel toch voor dat alle raadsleden deftig geïnformeerd 

worden over hoe het beleid op dit moment gevoerd wordt voor mondiaal beleid. Hoe kan 

iedereen van deze raad zich een deftig oordeel vormen over mondiaal beleid en de 

hervorming zonder goed te weten in welk beleidsdomein mondiaal beleid zich bevindt. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat ligt hier voor. Dat stemt u nu. Daar bent u toch 

over geïnformeerd.  
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De heer VANDENDRIESSCHE.- Dat is een deel. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Nee, nee, dit is wat wij nu nog doen. En de 

engagementen die zijn genomen gaan wij nakomen. In het bestuursakkoord is heel duidelijk 

geschreven wat ik daarjuist heb naar voor gebracht. Wij gaan naar een hervorming en een 

andere visie op het mondiaal beleid. We denken dat het te veel overheid is. Wij gaan dit op 

een heel transparante manier in de commissie toelichten op het moment dat wij zicht 

hebben hoe we het gaan organiseren. En we zijn nu in overleg met een aantal mensen uit 

het veld om te bekijken hoe we dat op de beste manier kunnen organiseren. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd. 
 

Het agendapunt wordt goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 stemmen nee. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 1/14 en 1/15 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in 
 

Nr. 1/14 van de agenda 

 

Fietsostrade F11 Antwerpen - Lier – aanbestedingsdossier 

segment 5: plaatsen opdracht, ontwerpplannen, 

bestek, raming en plaatsingswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

LUIK 1: VOORWERP VAN DE BESLISSING 

De deputatie stelt voor om een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor 

werken voor de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen - Lier, segment 5, via de 

open procedure. De deputatie legt de principiële beslissing om de opdracht te 

plaatsen, de keuze van de plaatsingswijze en het bestek aan uw raad voor.  

 

LUIK 2: KOSTPRIJS 

De opdracht wordt geraamd op 7.884.565,47 EUR exclusief btw, of 

9.540.324,22 EUR inclusief btw, voor de aanleg van fietsinfrastructuur en voor de 

bouw van kunstwerken (een fietsbrug en fietstunnel). 

 

De kosten worden aangerekend op ARK 2019/22810000/19/0290 Overige 

onroerende infrastructuur - installaties, uitrusting, werken: aanschaffingswaarde, 

ramingsnummer 2019141251.  

Deze uitgaven passen in het meerjarenplan en de nodige kredieten zullen te 

gepasten tijde voorzien worden in de jaarbudgetten. 
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De geraamde 9.540.324,22 EUR incl. btw zal als volgt gefinancierd worden: 

- 172.531,03 EUR van het budget op ARK 2019/22810000/19/0290 Overige 

onroerende infrastructuur - installaties, uitrusting, werken: aanschaffingswaarde 

(ramingsnummer 2019141251) voor 2019 

- 3.618.237,19 EUR van het budget op ARK 2019/22810000/19/0290 voor 

subsidies aan gemeenten voor de aanleg van fietsinfrastructuur (Fietsfonds) 

- 5.749.556 EUR meerontvangsten op ARK 2018/15000000/19/0290 

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn: 

nominaal bedrag (ramingsnummer 2019181904, voorfinanciering Fietsfonds), ARK 

2019/74050000/19/0290 Specifieke werkingssubsidie (ramingsnummer 

2019140695, EFRO-subsidies) en ARK 2019/74500000/19/0290 Diverse 

operationele opbrengsten (ramingsnummer 2019142016, cofinanciering). 

 

De eigen investering van de provincie Antwerpen volgens de huidige raming 

bedraagt 2.705.849,11 EUR inclusief btw op een totale investering van 

9.540.324,22 EUR inclusief btw. Het aandeel van 6.834.475,11 EUR inclusief btw 

wordt enerzijds gedragen door een Vlaamse cofinanciering van 4.128.626,00 EUR 

inclusief btw voor de bouw van de brug, en anderzijds vragen wij een 

Fietsfondssubsidie aan bij de Vlaamse overheid ter waarde van maximaal 

2.705.849,11 EUR inclusief btw voor de overige werken. Bij de start van de werken 

kan de provincie Antwerpen de eerste schijf (50%) van zowel de Vlaamse 

cofinanciering als de Fietsfondssubsidie ontvangen voor een bedrag van 

3.417.237,56 EUR inclusief btw. Dit heeft tot gevolg dat de provincie Antwerpen in 

het jaar van de gunning geen eigen investeringsmiddelen moet inzetten en ten 

vroegste in 2020 een beroep gedaan zal worden op het eigen investeringsbudget. 

 

Het bestek bepaalt dat de provincie Antwerpen de deelprojecten gefaseerd kan 

laten realiseren, dat de aannemer maximaal aan 3 fasen tegelijkertijd mag werken 

en dat de aannemer geen aanspraak kan maken op enige vergoeding indien de 

nodige gronden voor de aanleg van de fietsostrade niet verworven of in bezetting 

zijn. 

 

LUIK 3: ADVIEZEN 

Geen. 

 

LUIK 4: TOELICHTING 

 

Juridische grondslag  

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°. 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

Actieplan: Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

Actie: BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk  

 

Op 1 juni 2017 keurde de deputatie het verslag van de stand van zaken van de 

unieke verantwoordingsnota goed. Op 22 juni 2017 nam de provincieraad kennis 

van de unieke verantwoordingsnota van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier. We 

delen de fietsostrade Antwerpen – Lier op in 5 segmenten (zie onderstaande 
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figuur). Op 26 oktober keurde uw raad het eerste aanbestedingsdossier en bestek 

voor de F11 (segmenten 2 & 3, van de Vosstraat in Antwerpen, langs de luchthaven 

in Deurne tot in Boechout) goed. Op 1 maart 2018 gunde de deputatie de werken 

voor de segmenten 2 en 3 aan THV Aannemingen Van Wellen en Franki 

Construct nv. De aannemer startte de werken voor de segmenten 2 & 3 op 

3 september 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: situering fietsostrade Antwerpen-Lier 

 

Segment 5 sluit aan op de Ernest Claeslaan in Lier en loopt tot aan het station van 

Lier. Dit segment bestaat uit een vrijliggende fietsweg naast de sporen. De 

fietsostrade kruist de ring van Lier met behulp van een tunnel tussen de twee 

spoorbundels. Een brug over de sporen zorgt voor een aansluiting met het station 

van Lier. Via middelen van de Vlaamse overheid kan de provincie Antwerpen een 

deel van de investeringsmiddelen recupereren. De voorwaarde van de Vlaamse 

overheid is dat de provincie Antwerpen deze verbinding prioritair aanlegt. 

 

Tak Lint – Lier: Vanaf Galgeveld wordt de fietsostrade (vrijliggende fietsweg) vanuit 

Lint (F16) doorgetrokken langs de noordzijde van de sporen, om aan te sluiten op 

de verbinding met het station van Lier. Dit zorgt ervoor dat de F16 de spoorbundel 

één keer minder gelijkgronds moet kruisen. 
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Figuur 2: Segment 5 te Lier 

 

De publicatie van het aanbestedingsdossier via open aanbesteding boven Europese 

drempel bedraagt 35 dagen. De uitvoeringstermijn voor het bouwen van de tunnel 

en de brug bedraagt ongeveer 2 jaar. 

 

Korte inhoud van het bestek 

 

De opdracht omvat de volgende wegeniswerken: 

 

- De aanleg van de vrijliggende fietsostrade, tracé Lint - Lier tot aan de 

fietstunnel; 

- De aanleg van de vrijliggende fietsostrade, tracé Antwerpen - Lier tot aan de 

fietstunnel; 

- De aanleg van de fietsostrade op talud na de fietstunnel en vóór de brug; 

- De aanleg van de fietsostrade in de fietstunnel; 

- De aanleg van de vrijliggende fietsostrade op de goederenkoer en ter hoogte 

van de stationstoegang; 

- De aanleg van voetpaden en kiss-and-ridezone ter hoogte van de 

Antwerpsesteenweg; 

- De aanleg van bufferleidingen, knijp- en overstortconstructies ten behoeve 

van het regenwater; 

- De aanleg en herstel van de wegenis van de R16, na de inschuifoperatie van 

de fietstunnel; 

- Het reinigen en herprofileren van grachten; 

- Plaatsen van afsluitingen en schuifpoorten, plaatsen van fietsenstallingen; 

- De opbraak van alle bestaande verhardingen en constructies (inclusief hun 

funderingen) die interfereren of samenvallen met het tracé van de 

fietsostrade; 

- Het uitvoeren van peilingen op de goederenkoer en het in kaart brengen van 

de bestaande infrastructuur; 

- De opbraak en aanwerking van de verhardingen op de overgangen waar de 

nieuwe infrastructuur wordt aangesloten op de bestaande toestand; 

- De groenaanleg en het herstel van de aangrenzende groenzones; 

- Het volledige herstel in oorspronkelijke toestand van de werkzones en 

werfinrichtingzones; 

- Het volledige herstel in oorspronkelijke toestand van de werfaanvoerroutes. 

 

De opdracht omvat specifiek de volgende kunstwerken: 

 

- Het bouwen van een stalen brugconstructie en aanloophellingen op betonnen 

pijlers binnen een zone met zeer beperkte werk- en werfruimte; 
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- Het bouwen van een stalen vakwerkconstructie gesloten door glasplaten als 

hoofdoverspanning boven de spoorbundel (d.m.v. tijdelijke 

buitendienststelling); 

- De realisatie van een betonnen fietstunnel die in eerste fase zal fungeren als 

werftoegang naar het centrale gebied tussen de spoorbundels; 

- Het bouwen van keermuren ten behoeve van de fietshelling. 

 

Subsidies 

 

Voor de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier, vraagt de provincie 

Antwerpen subsidies aan. 

 

Fietsfonds: De Vlaamse overheid geeft binnen het Fietsfonds subsidies aan de 

provincies voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van 

het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Deze subsidie bedraagt 50% van de 

kosten voor de aanleg.  

 

We ramen de mogelijke inkomsten via het Fietsfonds voor segment 5 op 

2.705.849,11 EUR. 

 

Vlaamse cofinanciering: Voor de tunnel onder de ring van Lier en de brug over 

de sporen kreeg de provincie Antwerpen van het Vlaams Gewest een cofinanciering 

van 4.128.626,00 EUR. 

 

Kritische factoren 

 

De timing van de uitvoering is afhankelijk van een aantal kritische factoren zoals: 

 de goedkeuring van de omgevingsvergunning 

 de goedkeuring voor spooronderbrekingen en het verplaatsen van de leidingen 

en een seincabine door Infrabel 

 de goedkeuring voor het knippen van de ring van Lier tijdens een verlengd 

weekend  

 de grondverwerving.  

 

LUIK 5: BIJLAGEN 

 Bestek 

 Raming en meetstaat 

 Ontwerpplannen 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de ontwerpen van het uitvoeringsdossier van segment 5 van 

de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier goed. 
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Artikel 2: 

De provincieraad keurt het bestek van het uitvoeringsdossier van segment 5 van de 

fietsostrade F11 Antwerpen – Lier goed. Dit bestek met bijhorende meetstaat 

omvat: 

 de infrastructuur tussen de Ernest Claeslaan, Galgeveld en het station van Lier 

 de kunstwerken onder de ring van Lier en over de sporen. 
 

Artikel 3: 

De provincieraad neemt kennis van de raming van het uitvoeringsdossier van 

segment 5 van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier: 7.884.565,47 EUR exclusief 

btw, of 9.540.324,22 EUR inclusief btw. 
 

Artikel 4: 

De provincieraad keurt de open procedure goed als plaatsingswijze voor het 

uitvoeringsdossier van segment 5 van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 1/15 van de agenda 
 

Fietsostrade Antwerpen - Lier (F11): verplaatsen 

van kabels en een seincabine van Infrabel te Lier. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

1. Actieplan 

Actieplan: Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

Actie: BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 
 

2. Inleiding 

Op 1 juni 2017 keurde de deputatie het verslag van de stand van zaken van de 

unieke verantwoordingsnota goed. Op 22 juni 2017 nam uw raad kennis van de 

unieke verantwoordingsnota van de F11. Dit besluit handelt over segment 5.  
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Voor segment 5 verkreeg de provincie Antwerpen de vergunning op 3 januari 2019. 

 

Segment 5 sluit aan op de Ernest Claeslaan in Lier en loopt tot aan het station van 

Lier. Dit segment bestaat uit een vrijliggende fietsweg naast de sporen. De 

fietsostrade kruist de ring van Lier met behulp van een tunnel tussen de twee 

spoorbundels. Een brug over de sporen zorgt voor een aansluiting met de 

noordzijde van het station van Lier. Via middelen van de Vlaamse overheid kan de 

provincie Antwerpen een deel van de investeringsmiddelen recupereren. De 

voorwaarde van de Vlaamse overheid is dat de provincie Antwerpen deze 

verbinding prioritair aanlegt. 

 

 
 

Om de verbinding te kunnen maken tussen de fietsbrug en het station van Lier 

moeten we een seincabine van Infrabel verplaatsen. In de zone voor goederen van 

Infrabel moeten we kabels verplaatsen om de brug te kunnen bouwen. 

 

3. Seincabine en kabels van Infrabel 

Infrabel stelt in zijn algemene voorwaarden voor de aanleg van fietspaden langs 

spoorlijnen dat de zone waarop de fietsostrade aangelegd wordt, moet vrijgemaakt 

zijn van kabels en leidingen van de NMBS-groep en dit vóór de start van de aanleg 

van de fietsostrade. Infrabel stelt hiervoor zelf een aannemer voor het verplaatsen 

van de kabels aan, omdat het risico op kabelbreuk of andere storingen reëel is. De 

kosten voor het verleggen van de kabels en het toezicht zijn volgens de algemene 

voorwaarden ten laste van de aanvrager, de provincie Antwerpen. Op 5 september 

2018 ontving de dienst Mobiliteit (DMOB) een raming van Infrabel voor de 

verplaatsing van de seincabine en kabels ter hoogte van de stationsomgeving van 

Lier. 

 

De raming: 

 Materialen: 350.000,00 EUR 

 Studie + prestaties (aansluiting + testen): 75.000,00 EUR 

 Werken in aanneming (kabelwerk + plaatsen keet): 75.000,00 EUR 

 Recuperatie materiaal (in mindering te brengen): -100.000,00 EUR 

 

Dit komt op een totaal van 400.000,00 EUR inclusief 0,00 EUR btw omdat Infrabel 

vrijgesteld is van btw voor deze opdracht. 

 

Een aantal op dit moment ongekende factoren kunnen de kostprijs nog opdrijven: 

 te lage inschatting van de eenheidsprijzen 
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 het aantal gespecialiseerde aannemers voor kabelwerken naast het spoor is 

beperkt waardoor concurrentie niet echt kan spelen 

 het eventueel vervangen van kabels. 

 

De procedure voor de verplaatsing van de seincabine zal minstens een jaar in 

beslag nemen. 

 

4. Juridische grondslag 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42 

§ 1, 1° d) ii) en iii): omdat Infrabel het monopolie over het beheer van de 

spoorweginfrastructuur in België heeft, kan de provincie Antwerpen deze werken 

alleen maar door Infrabel laten uitvoeren. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°. 

 

 
 

5. Voorstel aan de provincieraad 

De deputatie vraagt uw raad de toestemming om de verplaatsing van de seincabine 

en de kabels door Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht, Marcel 

Broodthaersplein 2 te 1060 Sint-Gillis, ondernemingsnummer 0869.763.267, op te 

starten. 

 

6. Digitale bijlagen 

 Het volledige dossier is beschikbaar in Sindala. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving van een krediet op het budgetartikel 

2019/22810000/19/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, 

uitrusting, werken: aanschaffingswaarde (ramingsnummer 2019141251) voor 

investeringen in fietsinfrastructuur; 

seincabine 

zone kabels 
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Gelet op artikel 43, paragraaf 2, 11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op artikel 42 § 1, 1° d) ii) en iii) van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 

2016; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad neemt kennis van het verslag van de deputatie over het 

verplaatsen van de seincabine en kabels van Infrabel nv ter hoogte van het station 

van Lier. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de raming van 400.000 EUR voor het verplaatsen van de 

seincabine en de kabels van Infrabel nv goed en draagt de deputatie op om de 

verplaatsing van de seincabine en de kabels door Infrabel nv op te starten. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 1/14 en 1/15 worden goedgekeurd met 35 stemmen ja. 
 

 

Nr. 1/16 van de agenda 

 

Voorstel betreffende de verlenging van 

het aanbod van fuifbussen, 

ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen) 

en Fauzaya Talhaoui (sp.a). 

Voorstel 

 

Inhoud 

Het project van de zogenaamde fuifbussen startte in 2010 om jongeren in onze 

provincie ’s nachts op een veilige manier van en naar fuiven te brengen. Vooral in 

de meer landelijke en afgelegen gemeenten werd er volop gebruikgemaakt van dit 

systeem, wat vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid heel wat voordelen 

biedt: weekendongevallen zijn nog steeds een realiteit op de Vlaamse wegen en 

vaak liggen alcohol- en drugsgebruik aan de oorzaak. Door fuivende jongeren met 

de bus te vervoeren van de ene gemeente naar de andere gemeente verlagen 

jongeren het risico om betrokken te geraken in verkeersonveilige situaties of om 

zelf het slachtoffer te worden van een weekendongeval. Fuifbussen sluiten dus 

volledig aan bij een veilig mobiliteitsbeleid op bovenlokale schaal. 

 

Door samen de bus te nemen zorgen jongeren er bovendien voor dat ze op een 

milieuvriendelijke manier de verre verplaatsing maken in plaats van met zijn allen 
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individueel gemotoriseerd vervoer te (moeten) gebruiken. Ook vanuit de 

klimaatdoelstellingen die de provincie zichzelf opgelegd heeft, zijn de fuifbussen 

met andere woorden een maatregel die bijdraagt aan een respectvolle omgang met 

ons milieu en de omgeving. Ook allerlei parkeerproblemen en daaraan gerelateerde 

overlast rondom de fuiflocaties worden vermeden door het inzetten van fuifbussen. 

 

Het budget van de jaarlijkse gemiddelde kostprijs van 50.000 EUR werd de 

afgelopen jaren nog steeds opgenomen binnen de provinciale begroting. 

Verschillende gemeenten hebben al aangegeven het busvervoer zelf niet te kunnen 

organiseren. Het is dan ook logisch dat het budget voor de fuifbussen behouden 

blijft op provinciaal niveau, meer bepaald binnen het beleidsdomein ‘Mobiliteit’. 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincie Antwerpen verlengt het aanbod van de fuifbussen voor de gemeenten 

op haar grondgebied die daarop een beroep willen doen. Budgettair wordt de 

jaarlijkse kostprijs voorzien binnen het beleidsdomein Mobiliteit. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. 

Hier ligt een voorstel op tafel om de fuifbussen te verlengen vanuit de provincie. We 

hebben allemaal kunnen horen, ook via de media, dat het nu zou worden afgeschaft. Dat 

heb ik samen met de collega’s van sp.a, ere wie ere toekomt, besproken. Collega Verhaert 

heeft in 2010 immers de fuifbussen hier in de provincie gelanceerd. Ik denk dat het 

duidelijk een verkeerde prioriteit is als we die nu zouden afschaffen, ook met de 

dekmantel van eventueel de interne staatshervorming, of een andere bevoegdheid. Als er 

één bevoegdheid hier wel heel nadrukkelijk naar voorkomt in verband met de fuifbussen is 

het toch mobiliteit.  

Op dat vlak denk ik dat er heel veel argumenten zijn om dat provinciaal, intergemeentelijk, 

bovenlokaal te organiseren. Die werden ingeschakeld voor grotere fuiven georganiseerd 

door jeugd, studentenverenigingen. Dat gaat dan in de eerste instantie om de gebruikers, 

maar laat ons niet vergeten dat ook de ouders van al die jongeren heel tevreden waren met 

de dienstverlening die de bussen leverden. We praten hier jaarlijks over 50.000 EUR, 

mijnheer Lemmens. Er zijn nog andere budgetten met andere bevoegdheden. Vorige keer 

hebben we 250.000 EUR goedgekeurd voor de universiteit. Is dat een provinciale 

bevoegdheid om onze universiteit extra middelen te geven? Ik denk dat daar andere 

budgetten voor zijn, mijnheer Lemmens. Als we die discussie voeren kan er veel besproken 

worden. We hebben hier allerlei discussies over budgetten. Dat is toch duidelijk dat we 

daar provinciale prioriteiten op de eerste plaats moeten stellen. We keuren straks ook nog 

China goed. Is dat een provinciale bevoegdheid voor u, mijnheer Lemmens? 
 

 

VOORZITTER.- Dat zijn punten voor straks, mijnheer Vandendriessche. U kan misschien 

best eerst het voorstel afwerken. 
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De heer VANDENDRIESSCHE.- De fuifbussen waren bijzonder belangrijk voor zowel de 

gebruikers als de ouders. De fuiven gaan door op landelijke plaatsen die vaak niet makkelijk 

bereikbaar zijn met de fiets of met het openbaar vervoer. Jongeren moeten daar dan vaak 

op eigen kracht naartoe gaan. Dat zijn allemaal interne argumenten die heel belangrijk 

waren voor gebruikers en ouders. 

Wij stellen dus voor om die middelen hier provinciaal te behouden en 50.000 EUR in te 

schrijven op het budget Mobiliteit. Ik denk dat het een provinciale bevoegdheid is bij 

uitstek. En dat is waar het ons om gaat. Het is een mobiliteitskwestie. Waarom zouden we 

die afschaffen onder het mom van het feit dat de interne staatshervorming hier eventueel 

een rol zou in spelen? Het lijkt mij een ideale provinciale bevoegdheid. En samen met de 

collega’s van sp.a willen we die behouden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Anciaux heeft het woord. 
 

De heer ANCIAUX.- Collega’s, 
 

Het is een sympathiek voorstel, en wij gaan dat steunen. Maar ik had nog wel wat vragen 

aan de deputatie betreffende het gebruik in het verleden. 

Hoeveel verenigingen, hoeveel, en welke gemeenten hebben daar in het verleden gebruik 

van gemaakt? 

Was het budget van 50.000 EUR jaarlijks opgesoupeerd? 

Hoeveel jongeren hebben er uiteindelijk gebruik van gemaakt, los van het feit dat hun 

ouders tevreden waren? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Collega Vandendriessche, u zal het zich ongetwijfeld nog herinneren, 

maar deze discussie is al gevoerd in december 2014. 

Desalniettemin vindt ook mijn partij het een jammerlijke zaak dat dit project wordt 

stopgezet. De provincie blijft bij de burger de grote onbekende, en een van de 

uitzonderingen hierop was het feestbussenproject. Meten is weten. Vandaar mijn vraag aan 

de deputatie. 

Heeft de provincie met de stopzetting van dit succesverhaal de gevolgen onderzocht voor 

de reizigers? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Los van deze discussie heb ik genoteerd dat mijnheer 

Vandendriessche 250.000 EUR voor het onderzoek bij de universiteit, waar het gaat over 

onderzoek naar klimaat en leefmilieu, niet belangrijk vindt. Dus ik heb genoteerde dat 

Groen dat niet belangrijk vindt. Ik vind dit ongelooflijk dat u dat niet belangrijk vind, maar 

dat is genoteerd en we gaan er dan van uit dat Groen de universiteit niet belangrijk vindt in 

onze stad. 
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De heer VANDENDRIESSCHE.- Dat heb ik niet gezegd, en ik wil natuurlijk laten noteren 

dat ik dat niet gezegd heb. Het gaat om de subsidie. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche, u kan seffens even antwoorden. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik heb dat horen zeggen. 
 

Fuifbussen: het is altijd moeilijk om iets af te schaffen. Het is inderdaad van in 2010 

geleden. En ere wie ere toekomt, het was toenmalig sp.a gedeputeerde, collega 

Inga Verhaert, die het systeem van de fuifbussen heeft gelanceerd in onze provincie. Dat 

was natuurlijk een periode, neem mij niet kwalijk, dat je nog kon scoren met het gratis 

verhalen en iedereen gratis mee kon laten rijden met bussen, en dergelijke meer. Van 

klimaat was toen nog geen sprake, want als je veel bussen over de baan stuurt is dat voor 

het klimaat ook niet goed, collega’s. Maar goed, dat is nog een andere discussie.  

In elk geval denk ik dat we, 10 jaar later, mogen concluderen dat het gelukt is, en dat de 

provincie die taak op zich heeft genomen. Een taak waarvan je moet zeggen: moet de 

provincie dit doen? Ik heb mijn kinderen jarenlang naar fuiven gebracht. Op een bepaalde 

leeftijd gingen ze met de fiets. Dat is ook een verantwoordelijkheid van ouders. Moeten 

wij dat als provincie allemaal gaan doen? Is daar nog een taak voor de gemeente? Daar kan 

allemaal over gediscussieerd worden.  

Feit is natuurlijk, en collega Jan Claessen heeft er al naar verwezen, dat toen de afslanking 

van de provincie een feit werd onze bevoegdheid Jeugd is weggevallen. Misschien hadden 

we er in 2017 al moeten over spreken om het op 1 januari 2018 af te schaffen. Maar we 

hebben dat toen niet gedaan. Het is dus niet gemakkelijk om iets af te schaffen. 

50.000 EUR vind ik nog altijd veel geld. Het gaat hier over ritten die worden gedaan naar 

fuiven van meer dan 500 mensen. In 2018, collega Anciaux, hebben 62 jeugdverenigingen 

1 of meerdere fuifbussen gevraagd, gekregen en er gebruik van gemaakt. Het budget was 

46.000 EUR. 

In 2019 zijn er nu al 12 goedgekeurde aanvragen. Die zullen hun bussen nog krijgen. Maar 

nu stopt het. Ik vind dat we correct moeten zijn. Jeugd is geen bevoegdheid meer, en we 

gaan dat dan ook niet meer verderzetten. 

Ik vind het logisch van de oppositie dat zij hier een voorstel rond doen, maar het 

bestuursakkoord is hier duidelijk. We gaan dit niet verderzetten. Men heeft die 

50.000 EUR trouwens bij onderwijs geplaatst. Ik denk dat wij andere uitdagingen hebben. 

Ik denk dat we moeten zien dat wij zoveel mogelijk inzetten op mobiliteit, maar dan andere 

mobiliteit, nl. fietsmobiliteit, en zien dat we de middelen daar kunnen voor voorzien zodanig 

dat we de mensen op een veilige manier met de fiets hier in onze provincie kunnen doen 

bewegen. Ik denk dat die middelen daar veel beter kunnen naartoe gaan. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 

Mevrouw VERHAERT.- Ik heb geaarzeld of ik zou tussenkomen, maar ik vind dat de 

waarheid haar rechten heeft. 
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Het is juist dat wij, samen met 3 partijen, het idee van de fuifbussen hebben gelanceerd 

en dat het inderdaad een gratis dienstverlening was. Maar gratis, collega Lemmens, 

betekent niet vrijblijvend. Dat weet u ook. Wij hebben in alle dossiers altijd afgesproken, 

zowel met jeugdverenigingen, als met gemeentebesturen, als met studentenclubs, dat er 

moest nagedacht worden over de meest veilige route om die fuiven te bereiken. Dat ging 

hand in hand met het ter beschikkingstellen van de fuifbussen. Dat ging ook hand in hand 

met het ter beschikkingstellen van eventueel fietsparkeerplaatsen, als dat kon voorzien 

worden. Want u moet ook weten, de stad is niet het platteland, collega Lemmens. En ik 

weet niet of uw kinderen weleens naar de fuiven in Meer gingen, of in Arendonk, of in 

Ravels, waar het dikwijls behelpen is, zo niet gewoon levensgevaarlijk is om langs die 

zogenaamde moordstrookjes te fietsen. Ik weet van heel veel ouders die het mij zelf zijn 

komen zeggen dat ze ongelooflijk dankbaar waren voor die veilige, alternatieven die wij 

hebben geboden, omdat ze niet gerust waren dat hun kinderen anders veilig aan de meet 

zouden geraken, en dan inderdaad het alternatief namen, zoals u zelf zegt, en met de auto 

gingen. En dat was niet één iemand die dat deed. Dat waren dan de ouders van die 

500 fuifgangers die dat deden. Dus kom me nu niet vertellen dat een bus milieuonveiliger is 

dan 500 ouderparen die hun kinderen naar en van de fuiven gaan brengen. Dat klopt gewoon 

niet. 
 

Er is nog iets dat me van het hart moet. U zegt dat we niet langer bevoegd zijn. We zijn 

inderdaad niet langer bevoegd voor jeugd, maar de waarheid, opnieuw, heeft haar rechten. 

Ik heb zelf de onderhandelingen gevoerd met de minister van jeugd. En de minister van 

jeugd heeft uitdrukkelijk gezegd: “Wat jullie daar doen in de provincie Antwerpen is zeer 

waardevol. En ik kan dat niet doen vanuit Brussel. De gemeentebesturen staan daar ook 

niet klaar voor. Dus weet je wat we gaan doen?” hij heeft het mij letterlijk gezegd: “We 

laten de centen bij de provincie zodat u dat vanuit de bevoegdheid mobiliteit alsnog kan 

organiseren.” Wel, ik denk nu dat het van twee dingen één is. Ofwel blijven we het vanuit 

de provincie bovenlokaal organiseren, dan hebben we schaalvoordeel en maakt dat die 

buscontracten ook voordeliger, ofwel wentelt u het af op de gemeentebesturen, maar dan 

geeft u hen de centen ook mee, van twee dingen één. Als het niet is om de dienstverlening 

te behouden gaat u in tegen wat altijd de afspraak is geweest van de interne 

staatshervorming. De interne staatshervorming heeft altijd willen zeggen: we behouden de 

dienstverlening, maar misschien zijn het andere actoren die het moeten opnemen. Wel, als 

het andere actoren zijn die het moeten opnemen, moeten ze ook de centen krijgen die 

daarmee gepaard gaan. 

Ik stel vast dat u nu dienstverlening, die zeer gesmaakt en gewaardeerd werd, wil 

afwentelen op gemeentebesturen, maar de centen wil u wel blijven behouden. Dat kan voor 

ons niet. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega, ik ga zeker niet akkoord met uw stelling. 

In elk geval moet ik eerlijk zeggen dat ik geen verantwoordelijkheden ga afwentelen op de 

gemeenten. Als zij dat niet willen doen, doen zij dat niet. Er is misschien ook een 

verantwoordelijkheid naar die organisatoren van die fuiven. Misschien kunnen die ook hun 

verantwoordelijkheid nemen. Als zij een fuif kunnen organiseren voor meer dan 
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500 mensen, kunnen zij ook hun verantwoordelijkheid nemen om de mensen daar op een 

veilige manier naartoe te brengen. Dan is mijn vraag of de provincie dit moet doen? En er is 

ook nog zoiets in dit land als De Lijn. Wel, dat die ook haar verantwoordelijkheid neemt. 

Maar ik denk dat het hier voor ons stopt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik begrijp ook niet waarom het dan niet afgeschaft is in 

2017 2018, zoals hier daarnet al gezegd is, als het dan toch geen bevoegdheid meer zou 

geweest zijn van de provincie. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Omdat mevrouw Verhaert dit inderdaad bij onderwijs 

heeft geplaatst. 
 

 

Mevrouw VERHAERT.- Maar wel met het akkoord van de deputatie hé. 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik noteer dus dat gedeputeerde Lemmens oproept dat 

iedereen dan individueel met zijn eigen auto, alle gezinnen, naar fuiven begint te rijden 

hier in Vlaanderen … 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- De organisatoren, mijnheer Vandendriessche, heb ik 

gezegd. De organisatoren …. 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- U hebt in uw eerste reactie gezegd dat u zelf voorstelt 

dat iedereen maar zelf met zijn auto naar de fuiven rijdt. U zal het misschien nu niet meer 

meemaken, maar u moet maar eens gaan kijken wat dat geeft van parkeeroverlast, en 

dergelijke. Dit is een fantastische situatie hoor, mijnheer Lemmens. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- U geeft mij geen lang leven meer. Waarom zal ik dat 

niet meer meemaken? 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik kan mij voorstellen dat u uw kinderen nu niet meer naar 

fuiven moet brengen. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Maar misschien ben ik wel geïnteresseerd om eens te 

gaan kijken, mijnheer Vandendriessche. 
 

 



VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 

 59 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dan moet u dat zeker eens doen op fuiven waar er geen 

openbaar vervoer mogelijkheid is, op welke manier daar volop geparkeerd wordt rondom 

fuiven met alle gevolgen van dien. 

Nog een laatste detail, ik ga daar heel kort over zijn. Maar in verband met de universiteit 

wil ik duidelijk maken dat het om een bevoegdheidsdiscussie gaat, en niet dat wij de 

universiteit niet kunnen steunen. Uiteraard wel, maar met de juiste invulling van waar er 

een raakvlak is met onze bevoegdheden. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Is klimaat geen bevoegdheid van ons? 
 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Mijn voorbeeld was C-MAT, een onderzoekscentrum voor 

zeeschepen en de luchtvaart. Wat is daar de link met de provincie? Dat is het enige wat ik 

daar wilde over zeggen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 

Wie het voorstel stemt ja, 

De anderen nee of onthouding. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

17 leden hebben ja gestemd; 

18 leden hebben nee gestemd. 
 

Het voorstel wordt niet goedgekeurd met 17 stemmen ja, bij 18 stemmen nee. 
 

Mevrouw WECKHUYSEN laat weten dat er een nee-stem voor haar genoteerd mag worden, 

in plaats van de ja-stem die voor haar geregistreerd werd. 
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 

2019/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking 

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

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2019 werd onder de budgetsleutel 2019/64900000/21/0629 

“subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overige woonbeleid” onder het 

ramingsnummer 2019160208 een krediet van 700.000 EUR en onder 

ramingsnummer 2019170022 een krediet van 75.000 EUR ingeschreven. 

 

De deputatie heeft beslist volgende eerste verdeling van het krediet onder 

2019/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

 

Ramingsnummer 2019160208: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen: 155.000 EUR 

 

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

om voorlopig een budget van 155.000 EUR te voorzien voor projecten die kaderen 

in het reglement ‘Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen’ dat door de 

provincieraad in zitting van 23 februari 2017 goedgekeurd werd. 

 

 Nog te bestemmen krediet 545.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2019170022: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 

woningaanpassingen): 

  75.000 EUR 

 

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

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

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

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

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

individuele advies of de begeleiding ten laste neemt. 

 

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2019/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2019160208 

en 2019170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/Overige woonbeleid 

goed te keuren. 

 



VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 

 61 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

2019/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2019160208 en 2019170022; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

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

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

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

uitgavebudget BBC onder 2019/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2019160208 

en 2019170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid 

goed ten bedrage van 775.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2019160208: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen 155.000 EUR 

 

 Nog te bestemmen krediet 545.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2019170022: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 

woningaanpassingen): 

  75.000 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 
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Nr. 2/2 van de agenda 

 

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 

2019/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten 

in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2019 werd onder de budgetsleutel 2019/64900000/21/0550 

Ramingsnummer 2019140298 “Subsidiëring van projecten in de sociale economie 

(R)/Werkgelegenheid” een krediet van 530.000 EUR ingeschreven. 

 

De deputatie heeft beslist volgende eerste verdeling van het krediet onder de 

budgetsleutel 2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019140298 aan uw raad 

ter goedkeuring voor te leggen: 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2019140298: A. Inclusieve economie. We voeren een 

impulsbeleid inclusieve economie.  

 

 Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/ 

Werkgelegenheid 400.000 EUR 

 

Voorgesteld wordt om 400.000 EUR te voorzien voor projecten in het kader van het 

reglement “Portefeuille sociale economie voor advies en opleiding” goedgekeurd in 

de provincieraad op 24 november 2016 en het reglement “innovatieve projecten 

inclusieve economie” goedgekeurd in de provincieraad op 23 november 2017. Er 

wordt geen budgettaire verdeling onder de reglementen gemaakt.  

 

Met de provinciale portefeuille moedigt de provincie organisaties in de sociale 

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

bedrijfsstrategie, bij het ontwikkelen van nieuwe niches of 

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

 

Met het reglement innovatieve projecten inclusieve economie zet de provincie mee 

zijn schouders onder de tewerkstelling van personen in de onbetaalde arbeid 

(arbeidszorg/arbeidsmatige activiteiten), betaalde arbeid met begeleiding (sociale 

economie) en de doorstroom naar reguliere arbeid. We versterken ook de interne 

en externe werking van organisatie(s) en bedrijven met het oog op een inclusieve 

economie.  

 

 Nog te bestemmen krediet 130.000 EUR 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 februari 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019140298; 

 

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

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

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

uitgavebudget BBC onder 2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019140298 

“Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid” goed ten 

bedrage van 530.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

 Reglement innovatieve projecten inclusieve economie en Reglement 

portefeuille sociale economie voor advies en opleiding 400.000 EUR 

 

 Nog te bestemmen krediet 130.000 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 

2019/64900000/21/0550/ - Subsidie Zorgeconomie 

(R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2019 werd onder budgetsleutel 2019/64900000/21/0550 - 

ramingsnummer 2019180013 “subsidie zorgeconomie (R) / werkgelegenheid” een 

krediet van 300.000 EUR ingeschreven.  

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 

2019/64900000/21/0550 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2019180013: A. Zorgeconomie. We stimuleren zorgeconomie- 

en innovatie met oog voor streekgericht aanpak. 

 

Impulsbeleid Zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt 300.000 EUR 
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Het betreft hier innovatieve impulsprojecten op het domein van zorgeconomie, -

innovatie en arbeidsmarkt. Dit krediet wordt aangewend op basis van het 

reglement “impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en 

arbeidsmarkt” dat door de provincieraad in zitting van 22 juni 2017 goedgekeurd 

werd. 

 

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet 2019/64900000/21/0550 

ramingsnummer 2019180013 “subsidie zorgeconomie (R) / werkgelegenheid” goed 

te keuren.  

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 februari 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019180013; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

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

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

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

uitgavebudget BBC onder 2019/64900000/21/0550 - ramingsnummer 2019180013 

“subsidie zorgeconomie (R) / werkgelegenheid” goed ten bedrage van 

300.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2019180013: A. Zorgeconomie. We stimuleren zorgeconomie- 

en innovatie met oog voor streekgericht aanpak. 

 Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie 

en arbeidsmarkt 300.000 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
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Nr. 2/4 van de agenda 

 

Sociale Huisvestigingsmaatschappijen. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen is aandeelhouder in de sociale huisvestingsmaatschappijen 

en in de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Hierdoor is ze als 

stemgerechtigde vertegenwoordigd in de Algemene (buitengewone) Vergadering 

van deze sociale huisvestingsmaatschappijen. Van hieruit kunnen dezelfde 

vertegenwoordigers ook worden voorgedragen voor de Raad van Bestuur. 

 

De verdeling van deze provinciale vertegenwoordigers in de sociale 

huisvestingsmaatschappijen was t.e.m. 2018 als volgt: 

 

VENNOOTSCHAP AFGEVAARDIGDE van de   DUUR EINDE 

PROVINCIE MANDAAT 

periode 2013-2018        

 

De Ideale Woning - Antwerpen Koen De Cock (CD&V) 6j  2018 

 Inga Verhaert (sp.a) 6j  2018 

Woonhaven – Antwerpen Luc Bungeneers (N-VA) 6j  2018 

ABC - Antwerpen Vera De Hert (N-VA) 6j  2018 

Goed Wonen – Rupelstreek - Boom Rik Röttger (sp.a) 6j  2018 

Soc. Bouwmij. – Schelle Katleen Van Hove (N-VA) 6j  2018 

De Voorkempen H.E.- Wuustwezel An Vanalme (N-VA) 6j  2018 

Zwijndrechtse Bouwmaatschappij Marleen Van Hauteghem  

 (N-VA) 6j  2018 

Woonpunt Mechelen Sofie Bradt (CD&V) 6j  2018 

Gezellige Woningen - Bornem Jürgen Godden (CD&V) 6j  2018 

Volkswoningen - Duffel Lili Stevens (CD&V) 6j  2018 

Mij. voor Huisvesting - Heist o/d Berg Jan De Haes (N-VA) 6j  2018 

Lierse Mij. voor de Huisvesting Tine Muyshondt (CD&V) 6j  2018 

Eigen Woning - Puurs Eddy Verhaeven (N-VA) * 6j  2018 

cvba voor Volkshuisvesting - Willebroek Rony Cuyt (sp.a) 6j  2018 

De Ark – Turnhout Els Baeten (N-VA) 6j  2018 

Geelse Bouwmaatschappij Ivo Bollen (CD&V) 6j  2018 

Eigen Haard - Herentals Kris Goossens (N-VA) * 6j  2018 

Molse Bouwmaatschappij Koen Dillen (N-VA) 6j  2018 

De Heibloem - Olen Frank Sels (sp.a) 6j  2018 

Zonnige Kempen - Westerlo Peter Bellens (CD&V) 6j  2018 

De Noorderkempen - Merksplas Marleen Peeters (N-VA) 6j  2018 

KLE Mechelen en Omstreken Eddy Verhaeven (N-VA) 6j  2018 

KLE De Zuiderkempen - Westerlo Mien Van Olmen (CD&V) 6j  2018 

KLE Klein Brabant - Puurs Eddy Verhaeven (N-VA) * 6j  2018 

KLE - ARRO - Antwerpen Greet Van Gool (sp.a) 6j  2018 

 

* Vervangen tijdens de lopende legislatuur  

 

Ook moet de vertegenwoordiger van de provincie in de Algemene (buitengewone) 

Vergaderingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor de periode 

2019 t.e.m. 2024 worden aangeduid. In 2012 werd deze taak opgenomen door de 

heer Peter Bellens. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Beslist wordt de volgende vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen in de 

Algemene (buitengewone) Vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappijen 

vanaf 2019 aan te duiden.  

 

VENNOOTSCHAP Afgevaardigde van de  

 Provincie vanaf 2019 

 

De Ideale Woning - Antwerpen Wendy Weckhuysen 

Woonhaven – Antwerpen Ilse Jacques 

ABC - Antwerpen Marleen Van Hauteghem 

Goed Wonen – Rupelstreek – Boom Linda Lauwers 

Woonpunt Schelde-Rupel  Isabelle Vrancken 

De Voorkempen H.E.- Wuustwezel  Koen Palinckx 

Woonpunt Mechelen  Eddy Verhaeven 

De Woonveer - Puurs  Lili Stevens 

Volkswoningen - Duffel  Lili Stevens 

Mij. voor Huisvesting - Heist o/d Berg  Jan De Haes 

Lierse Mij. voor de Huisvesting  Leen Baeten (niet-raadslid) 

cvba voor Volkshuisvesting - Willebroek  Eddy Verhaeven 

De Ark – Turnhout  Koen Dillen 

Geelse Bouwmaatschappij  Koen Dillen 

Molse Bouwmaatschappij  Koen Dillen 

Zonnige Kempen - Westerlo  Kathleen Helsen 

De Noorderkempen - Merksplas  Nathalie Cuylaerts 

KLE Mechelen en Omstreken  Christ’l Cottenie 

KLE De Zuiderkempen - Westerlo  Mien Van Olmen 

KLE - ARRO - Antwerpen  Kris Geysen 

De Woonbrug Herentals - Olen  Nathalie Cuylaerts 

 

Artikel 2: 

De aangeduide vertegenwoordigers van de Provincie Antwerpen in de Algemene 

(buitengewone) Vergaderingen van de respectievelijke vennootschappen kunnen 

van hieruit voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 3: 

De vertegenwoordigers worden afgevaardigd met volmacht om over al de op de 

agenda staande punten te beraadslagen, alle stemmingen uit te brengen en alle 

akten van processen-verbaal te ondertekenen. 

 

Artikel 4: 

Kathleen Helsen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de provincie 

Antwerpen in de Algemene (buitengewone) Vergaderingen en voorgedragen voor 

de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vanaf 2019. 
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Artikel 5: 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden 

respectievelijk aan de sociale huisvestingsmaatschappijen, de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan de aangestelde vertegenwoordigers. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- De vraag wat de rol is van de provincie in de sociale 

huisvestingsmaatschappijen. De provincie moet zich normaal gezien toch terugtrekken uit 

de intergemeentelijke samenwerking. Is dit ook niet voor sociale 

huisvestingsmaatschappijen geleidelijk aan het geval? En moet er niet over nagedacht 

worden dat de provincie wel degelijke een belangrijke rol kan blijven spelen op wonen en 

sociaal wonen, maar moeten we daarvoor nog altijd in al die raden van bestuur blijven 

zitten. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Helsen heeft het woord. 
 

Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Het klopt dat wij in het verleden wel aanwezig waren in 

de sociale huisvestingsmaatschappijen. Maar als wij kijken naar de beweging die wij moeten 

maken op het vlak van wonen naar de toekomst toe is het belangrijk dat ook sociale 

huisvestingsmaatschappijen nadenken over nieuwe woonvormen en bekijken op welke manier 

dat dit kan. Ik denk dat wij vanuit de provincie heel wat know how in huis hebben. Ook met 

Kamp C hebben wij toch wel heel wat expertise om te kijken hoe dat wij naar de toekomst 

toe best kunnen bouwen en wonen. Dan lijkt het ons toch wel interessant om die expertise 

die wij hebben vanuit onze provincie via onze mensen ook in onze 

huisvestingsmaatschappijen aanwezig te brengen, en om samen te bekijken hoe wij samen 

met sociale huisvestingsmaatschappijen een woonbeleid kunnen voeren dat voor onze 

provincie belangrijk is. Vandaar dat wij voorstellen om daar toch, in samenwerking met de 

huisvestingsmaatschappijen, te bekijken hoe wij een beleid kunnen voeren. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

21 stemmen ja, bij 1 stem nee en 13 onthoudingen. 
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Nr. 2/5 van de agenda 

 

Streekplatform Antwerpse Voorkempen. 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in het streekplatform Antwerpse Voorkempen ingevuld te 

worden. 

 

Het ESF-dossier “oproep 428: Versterkt Streekbeleid Vlaanderen - regio 

Antwerpen” voor het streekplatform Antwerpse Voorkempen is op 9 september 

2018 goedgekeurd. 

 

Gezien de grootte van deze regio is het aangewezen om 2 vertegenwoordigers 

vanuit de provincie aan te stellen, naar analogie met de vzw Streekplatform 

Kempen.  

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de aanstelling van de bestuursorganen van het streekplatform Antwerpse 

Voorkempen na de jongste provincieraadsverkiezingen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als lid van de algemene vergadering van het streekplatform Antwerpse 

Voorkempen wordt namens de provincie voorgedragen: 

 

1. de heer Ludwig Caluwé 

2. de heer Luk Lemmens 

 

Artikel 2: 

Als kandidaat-bestuurders van het streekplatform Antwerpse Voorkempen worden 

namens de provincie voorgedragen: 

 

1. de heer Ludwig Caluwé 

2. de heer Luk Lemmens 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
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Nr. 2/6 van de agenda 

 

Vzw Streekplatform Kempen. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in de vzw Streekplatform Kempen opnieuw ingevuld te worden. 

 

De provincie Antwerpen was in de vorige legislatuur vertegenwoordigd in deze vzw 

door de heren Peter Bellens en Bruno Peeters (later vervangen door de heer Jan De 

Haes), gedeputeerden, en dit zowel in de algemene vergadering als in de raad van 

bestuur. 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de hernieuwing van de bestuursorganen van de vzw Streekplatform 

Kempen na de jongste provincieraadsverkiezingen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als lid van de algemene vergadering van de vzw Streekplatform Kempen worden 

namens de provincie voorgedragen: 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V) 

2. Jan De Haes (N-VA) 

 

Artikel 2: 

Als kandidaat-bestuurders van de vzw Streekplatform Kempen worden namens de 

provincie voorgedragen: 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V) 

2. Jan De Haes (N-VA) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
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Nr. 2/7 van de agenda 

 

Streekplatform Rupelstreek Zuidrand. 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in het streekplatform Rupelstreek/Zuidrand ingevuld te 

worden. 

 

Het ESF-dossier “oproep 428: Versterkt Streekbeleid Vlaanderen - regio 

Antwerpen” voor het streekplatform Rupelstreek/Zuidrand werd op 9 september 

2018 goedgekeurd. 

 

De provincie kan kiezen om 1 of 2 vertegenwoordiger(s) aan te stellen.  

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de aanstelling van de bestuursorganen van het streekplatform 

Rupelstreek/Zuidrand na de jongste provincieraadsverkiezingen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als lid van de algemene vergadering van het streekplatform Rupelstreek/Zuidrand 

wordt namens de provincie voorgedragen: 

 

1. de heer Ludwig Caluwé 

(2.) de heer Luk Lemmens 

 

Artikel 2: 

Als kandidaat-bestuurders van het streekplatform Rupelstreek/Zuidrand worden 

namens de provincie voorgedragen: 

 

1. de heer Ludwig Caluwé 

(2.) de heer Luk Lemmens 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
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Nr. 2/8 van de agenda 

 

Vzw GielsBos. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Ten gevolge van de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de 

bestuursorganen van Het GielsBos vzw opnieuw worden samengesteld. 

 

Voorgesteld wordt de mandaten te verdelen volgens het systeem d’Hondt. 

 

Algemene vergadering (10): 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V – voorzitter)  

2. Marleen Van Hauteghem (N-VA)  

3. Kris Geysen (N-VA)  

4. Koen Dillen (N-VA) 

5. Nathalie Cuylaerts (N-VA) 

6. Christ’l Cottenie (N-VA) 

7. Lili Stevens (CD&V) 

8. Erik De Quick (Vlaams Belang) 

9. Valery Van Gorp (Vlaams Belang) 

10. Tobias Daneels (Groen) 

 

 

Raad van Bestuur (5): 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V – voorzitter) 

2. Koen Dillen (N-VA)  

3. Christ’l Cottenie (N-VA)  

4. Erik De Quick (Vlaams Belang) 

5. Tobias Daneels (Groen) 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT 

Enig artikel: 

Beslist wordt de volgende vertegenwoordigers van de Provincie Antwerpen in de 

Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Het GielsBos aan te 

duiden: 

 

Algemene vergadering: 

 

N-VA (5) 

Marleen Van Hauteghem 

Kris Geysen 
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Koen Dillen 

Nathalie Cuylaerts 

Christ’l Cottenie 
 

CD&V (2) 

Kathleen Helsen (voorzitter) 

Lili Stevens 
 

Vlaams Belang (2) 

Valery Van Gorp 

Erik De Quick 
 

Groen (1) 

Tobias Daneels 

 

Raad Van Bestuur: 
 

N-VA (2) 

Koen Dillen 

Christ’l Cottenie 
 

CD&V (1) 

Kathleen Helsen (voorzitter) 
 

Vlaams Belang (1) 

Erik De Quick  
 

Groen (1) 

Tobias Daneels 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

28 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

RURANT vzw. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging van de vzw RURANT opnieuw ingevuld te worden. 

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 

legislatuur: 

- Raad van bestuur: gedeputeerde Peter Bellens 

- Algemene Vergadering: gedeputeerde Peter Bellens 
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Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de 

vzw RURANT voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde Kathleen Helsen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van de 

vzw RURANT voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde Kathleen Helsen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 

 

Versterkt streekbeleid Rivierenland. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in Versterkt Streekbeleid Rivierenland opnieuw ingevuld te 

worden. 

 

De provincie Antwerpen was in de vorige legislatuur vertegenwoordigd door 

gedeputeerde Ludwig Caluwé in deze vereniging. 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de hernieuwing van de bestuursorganen van Versterkt Streekbeleid 

Rivierenland na de jongste provincieraadsverkiezingen; 

 

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

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als lid van de algemene vergadering van Versterkt Streekbeleid Rivierenland wordt 

namens de provincie voorgedragen: 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V) 

 

Artikel 2: 

Als kandidaat-bestuurder (regionale mandaatgroep Rivierenland) van Versterkt 

Streekbeleid Rivierenland worden namens de provincie voorgedragen: 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/11 van de agenda 

 

Versterkt streekbeleid Waas & Dender. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in Versterkt Streekbeleid Waas & Dender opnieuw ingevuld te 

worden. 

 

De provincie Antwerpen was in de vorige legislatuur vertegenwoordigd in deze 

vereniging door de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, en dit zowel in de algemene 

vergadering als in het dagelijks bestuur. 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de hernieuwing van de bestuursorganen van Versterkt Streekbeleid Waas 

& Dender na de jongste provincieraadsverkiezingen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Als lid van de algemene vergadering van Versterkt Streekbeleid Waas & Dender 

wordt namens de provincie voorgedragen: 

 

1. Kathleen Helsen (CD&V) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/12 van de agenda 

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Ten gevolge van de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de 

bestuursorganen, van het UZA opnieuw worden samengesteld. 

 

In de algemene vergadering heeft de Provincie Antwerpen drie mandaten ingevuld 

door de deputatie. 

 

In 2018 zetelde onderstaande vertegenwoordigers van de Provincie Antwerpen in 

de Algemene Vergadering van het UZA vzw: 

 

- Luk Lemmens (N-VA) 

- Peter Bellens (CD&V) 

- Inga Verhaert (Sp.a) 

 

Uw raad wordt gevraagd drie vertegenwoordigers van de Provincie Antwerpen in de 

Algemene Vergadering van het UZA vzw voor de periode 2019 – 2024 aan te 

duiden. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist onderstaande vertegenwoordigers van de Provincie 

Antwerpen in de Algemene Vergadering van het UZA vzw voor de periode 

2019 - 2024 aan te duiden: 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 76 

Algemene vergadering: 

 

- Kathleen Helsen (CD&V) 

- Luk Lemmens (N-VA) 

- Ludwig Caluwé (CD&V) 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Kan de rol van de provincie in het UZA nog even toegelicht 

worden, hoe dat wij daar aanwezig zijn? 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Helsen heeft het woord. 
 

Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Wij zijn daar aanwezig omdat wij via ons Gouverneur 

Kinsbergencentrum een werking uitbouwen en dat wij daar toch wel wat linken hebben, 

zodat het interessant is dat wij door die reden ook wel zeer goede contacten en linken 

onderhouden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ik wil er nog aan toevoegen dat historische de provincie 

een heel belangrijke bijdrage geleverd heeft in het bouwen van het universitair ziekenhuis, 

en die blijft daar ook in vastzitten. 
 

 

GRIFFIER.- Het was 800 miljoen Belgische frank ingebracht door de provincie bij de bouw 

van het UZA. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 14 onthoudingen. 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. vzw Lilse Bergen. 

Aanduiding van provinciale afgevaardigden. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen heeft 9 vertegenwoordigers in de algemene vergadering 

van vzw De Lilse Bergen, 3 vertegenwoordigers in de raad van bestuur en 1 functie 

van toezichthouder. Deze laatste hoeft niet noodzakelijk lid te zijn van de algemene 

Vergadering maar wordt er wel op uitgenodigd. 

 

Brief van vzw De Lilse Bergen waarbij voordracht mandaten wordt gevraagd is 

digitaal bijgevoegd. 

 

Uw raad wordt gevraagd om negen raadsleden in de algemene vergadering en drie 

leden in de raad van bestuur aan te duiden, evenals 1 functie van toezichthouder. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 5 en 33 van de statuten van vzw De Lilse Bergen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De volgende kandidaten worden aangeduid voor de algemene vergadering van 

vzw De Lilse Bergen: 

 

N-VA (4):   de heer Jan De Haes 

   mevrouw Nathalie Cuylaerts 

de heer Koen Dillen 

mevrouw Christ’l Cottenie 

CD&V (2):  mevrouw Mien Van Olmen 

   mevrouw Kathleen Helsen 

Vlaams Belang (2): de heer Erik De Quick 

   mevrouw Valery Van Gorp 

Groen (1):  de heer Tobias Daneels 

 

Artikel 2: 

De volgende kandidaten worden voorgedragen voor de raad van bestuur van 

vzw De Lilse Bergen: 

 

N-VA (2):  de heer Jan De Haes 

   mevrouw Nathalie Cuylaerts 

CD&V (1):  mevrouw Mien Van Olmen 
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Artikel 3: 

Wordt voorgedragen voor het college van toezichthouders van vzw De Lilse Bergen:  

 

N-VA (1):  mevrouw Marleen Van Hauteghem 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

28 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van 

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

Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting 

vijvers Krabbels te Zandhoven. Bestek en gunningswijze. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van  

- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 

- Actieplan 2019140074: Overhead Departement Leefmilieu 

- Actie 2019140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 

 

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

Waterbeleid, voor de aanleg van een vispassage in de Molenbeek A.8.06 en voor de 

inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven. 

 

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

bijhorende plannen. 

 

Op 5 juni 2014 gaf de deputatie haar goedkeuring aan de Natura 2000-

samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het Agentschap 

voor Natuur en Bos. De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn bepalen dat elke 

Europese lidstaat de noodzakelijke maatregelen moet nemen om de Europees 

beschermde soorten en habitats op zijn grondgebied duurzaam in stand te houden. 

In Vlaanderen zal het Natura 2000-programma de instandhoudingsdoelstellingen 

realiseren, rekening houdend met de socio-economische context en het beschikbare 

budget. De provincie neemt door de ondertekening van deze overeenkomst haar 

verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie op. Concreet betekent dit voor de 

dienst Integraal Waterbeleid om in te zetten op de beschermde vissoorten en meer 

specifiek vormt de sanering van vismigratieknelpunten een belangrijke uitdaging.  

 

De Molenbeek is van belang voor enkele vissoorten die volgens de Europese 

Habitatrichtlijn beschermd dienen te worden, zoals de kleine modderkruiper en de 

rivierdonderpad. De Molenbeek werd daarom ook aangeduid als prioritaire 

waterloop voor het herstel van vismigratie. Er bevindt zich nog een grote stuw in de 
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Molenbeek die geplaatst werd voor het voeden van een aantal vijvers. Deze vijvers 

zijn inmiddels het leefgebied van één à twee koppels roerdomp. Voor deze 

zeldzame soort maakte Vlaanderen in het kader van de Europese 

instandhoudingsdoelstellingen een soortbeschermingsprogramma op. Hetzelfde 

gebeurde voor de vissoorten kleine modderkruiper, rivierdonderpad en beekprik. 

Het Regionaal Landschap De Voorkempen kreeg in 2016 al een Investeringssubsidie 

Natuur om een aantal werken aan de vijvers uit te voeren. Ze sloten hiervoor een 

overeenkomst af met de eigenaars van het domein. Na overleg met de dienst 

Integraal Waterbeleid bleek dat het voorziene vijverherstel bijgestuurd moest 

worden en dat de werken enkel in combinatie met de aanleg van een vispassage 

kunnen uitgevoerd worden. De dienst Integraal Waterbeleid heeft een ontwerper 

aangeduid om de noodzakelijke werken verder uit te tekenen. Dit resulteerde in 

een bestek met ontwerpplannen met de volgende hoofddoelstellingen: 

 Optimalisatie van het leefgebied voor de roerdomp in kader van het 

soortbeschermingsprogramma Roerdomp 

 Herstel van de vrije vismigratie in kader van de Benelux-beschikking en in 

het kader van het decreet Integraal Waterbeleid 

 Optimalisatie van het leefgebied van rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper in het kader van het soortbeschermingsprogramma voor 

deze vissoorten. 

 Een bijdrage leveren aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 

voor roerdomp, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. 

Op basis hiervan werd door het Agentschap Natuur en Bos in 2018 een nieuwe 

projectsubsidie natuur toegekend aan de dienst Integraal Waterbeleid. Deze 

subsidie omvat zowel werken ten laste van de dienst Integraal Waterbeleid als ten 

laste van het Regionaal Landschap. De dienst Integraal Waterbeleid moet conform 

het subsidiereglement in eerste instantie alle kosten op zich nemen, maar kan wel 

de kosten doorfactureren aan het Regionaal Landschap.  

 

De provincie en het Regionaal Landschap De Voorkempen vzw beslisten daarom de 

hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en de provincie 

aan te wijzen om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden in de zin van artikel 38 van de wet 

overheidsopdrachten. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 

tussen de 2 betrokken partijen (door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 

januari 2019). De werken worden uitgevoerd als één gezamenlijk project. De totale 

kost werd door het studiebureau geraamd op 409.293,93 EUR inclusief btw. Deze is 

als volgt verdeeld: 

 Deel 1 – Kosten m.b.t. administratieve voorschriften ten laste van de dienst 

Integraal Waterbeleid, geraamd op 12.463,000 EUR (inclusief btw). 

 Deel 2 – Inrichting vijvers Krabbels ten laste van het Regionaal Landschap, 

geraamd op 89.177,15 EUR (inclusief btw). 

 Deel 3 - Inrichting vijvers Krabbels ten laste van het Regionaal Landschap, 

geraamd op 111.209,14 EUR (inclusief btw). Dit gedeelte wordt omwille van 

de bepalingen in een goedgekeurd subsidiedossier eerst betaald door de 

dienst Integraal Waterbeleid en nadien doorgefactureerd aan het Regionaal 

Landschap. 

 Deel 4 – Aanleg van de vistrap ten laste van de dienst Integraal 

Waterbeleid, geraamd op 59.808,73 EUR (inclusief btw). 

 Deel 5 – Uitvoering van habitatverbeterende maatregelen voor vissen ten 

laste van de dienst Integraal Waterbeleid, geraamd op 136.635,92 EUR 

(inclusief btw). 
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Voor deel 2 werd een Investeringssubsidie Natuur toegekend aan het Regionaal 

Landschap. Voor delen 3 en 5 werd een projectsubsidie Natuur toegekend door het 

Agentschap voor Natuur en Bos en dit voor een maximumbedrag van 

237.783,68 EUR (bedrag wordt geplafonneerd op 80% van de uitvoeringskost). De 

dienst Integraal Waterbeleid moet een geraamd budget van 320.116,79 EUR 

(inclusief btw) voorzien, maar rekening houdende met de verkregen subsidies en 

de bijdrage van het Regionaal Landschap bedraagt de uiteindelijke restfinanciering 

voor de dienst Integraal Waterbeleid 99.598,92 EUR (inclusief btw). 

 

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 

 

Indien het meerjarenbudget dit toelaat, kan deze huidige opdracht tot een periode 

van maximaal 3 jaar na het geven van de oorspronkelijk opdracht herhaald worden 

in toepassing van artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 

17 juni 2016. Deze opdracht kan tot drie keer herhaald worden waarbij het 

gezamenlijke totale uitvoeringsbedrag niet hoger zal zijn dan 750.000 EUR 

(exclusief btw). De herhalingsopdrachten zullen betrekking hebben op vismigratie, 

beekherstel of vijverinrichting in de provincie Antwerpen. Bij deze herhalingen kan 

er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als 

wijze van gunnen. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de aanleg van een vispassage in de Molenbeek A.8.06 en de 

inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven noodzakelijk is om de 

instandhoudingsdoelstellingen te behalen voor de kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad, beide aangeduid als bijlage II soorten in de Habitatrichtlijn en voor 

de roerdomp (bijlage I soort in de Vogelrichtlijn); 

 

Gelet op de goedkeuring door de deputatie van de Natura 2000-

samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het Agentschap 

voor Natuur en Bos op 5 juni 2014; 

 

Gelet op de door de minister vastgestelde soortbeschermingsprogramma’s voor 

rivierdonderpad, kleine modderkruiper en roerdomp; 

 

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

 

Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp voor de aanleg van een vispassage in de 

Molenbeek A.8.06 en voor de inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen. 

 

Indien het meerjarenbudget dit toelaat, kan deze huidige opdracht tot een periode 

van maximaal 3 jaar na het geven van de oorspronkelijk opdracht herhaald worden 

in toepassing van artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 

17 juni 2016. Deze opdracht kan tot drie keer herhaald worden waarbij het 

gezamenlijke totale uitvoeringsbedrag niet hoger zal zijn dan 750.000 EUR 

(exclusief btw). De herhalingsopdrachten zullen betrekking hebben op vismigratie, 

beekherstel of vijverinrichting in de provincie Antwerpen. Bij deze herhalingen kan 

er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als 

wijze van gunnen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ik wil even kort zeggen dat wij dit met de Groen-fractie 

graag mee ondersteunen. We denken dat dit een mooi project is dat het integraal 

waterbeleid mee op de kaart zet, en de provincie heeft daar een belangrijke rol in te 

vervullen. Dus dat keuren wij graag goed. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Het agendapunt wordt goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. 

Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2019 werd onder budgetsleutel 0390/64900000 ‘Subsidie aan 

Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.633.873 EUR 

uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw raad. 

Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke werkingssubsidies aan 
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deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Dit machtigingskrediet omvat de subsidies aan de Regionale Landschappen en 

Bosgroepen. 

 

Regionale Landschappen 

 

De Regionale Landschappen zijn voor de provincie Antwerpen bevoorrechte 

partners wanneer we projecten, samen en in overleg met alle betrokken 

belanghebbenden, op het terrein vormgeven. Als intermediair bestuur neemt de 

provincie Antwerpen een vooraanstaande rol op in deze Regionale Landschappen. 

 

Bosgroepen 

 

Bosgroepen zijn samenwerkingsverbanden van (privé-)boseigenaars. Een bosgroep 

ondersteunt boseigenaars in het duurzaam beheer van hun bos. Een bosgroep 

levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer, bosbouwtechnische 

informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer. 

Daarnaast organiseert en coördineert de bosgroep ook beheerwerken. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te 

leggen: 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen’: 1.633.873 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:  346.980,37 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:  292.191,27 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:  83.307,90 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  363.824,97 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:  108.404,50 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 108.404,50 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 108.404,50 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 216.809,00 EUR 

 

Het resterende budget van 5.545,99 EUR wordt later toegewezen aan een 

gemeenschappelijk project tussen provincie, regionale landschappen en 

bosgroepen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

http://www.bosgroepen.be/dienstverlening
http://www.bosgroepen.be/dienstverlening
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2019, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’: 

 

1.628.327,01 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 346.980,37 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 292.191,27 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:  83.307,90 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  363.824,97 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:  108.404,50 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:  108.404,50 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 108.404,50 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 216.809,00 EUR 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen'. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Een gelijkaardige tussenkomst. De regionale landschappen en 

de bosgroepen vervullen heel goed werk. Dus dat is iets dat wij vanuit de Groen-fractie 

zeker willen ondersteunen. Ik had begrepen dat er op de commissie al een eerste 

introductie is geweest over wat het huidige beleid is dat de deputatie daarrond uitstippelt. 

Ik denk dat dit nog eens grondiger mag toegelicht worden in een of andere commissie. 

Jullie hadden ook bepaalde ambities in het bestuursakkoord daarover gelanceerd, namelijk 

een gebiedsdekkende aanwezigheid van die regionale landschappen. Dus dat interesseert 

onze fractie wel, mochten we daar meer info over krijgen. 

Dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Als alles volgens plan verloopt hebben wij heel het 

verhaal van natuur, klimaat, en dergelijke in de tweede verenigde raadscommissies, waar 

we dat in extenso kunnen toelichten. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd. 
 

Het agendapunt wordt goedgekeurd met 35 stemmen ja. 
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Nr. 3/4 van de agenda 

 

Aanduiding provinciale vertegenwoordigers 

Regionale Landschappen vzw, Bosgroepen vzw 

en Bekkenbesturen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

De provincie is vertegenwoordigd in de 4 Regionale Landschappen, 4 Bosgroepen 

en 4 Bekkenbesturen in onze provincie: 
 

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw, Regionaal Landschap Kleine en Grote 

Nete vzw, Regionaal Landschap Rivierenland vzw, het interprovinciale Regionaal 

Landschap Schelde-Durme vzw;  

Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Bosgroep 

Zuiderkempen vzw en Bosgroep Kempen Noord vzw; 

Bekkenbestuur Nete, Bekkenbestuur Benedenschelde, Bekkenbestuur Maas en 

Bekkenbestuur Dijle-Zenne. 
 

Ingevolge de vernieuwing van de provincieraad dienen de vertegenwoordigers van 

de provincie Antwerpen in de 8 vzw’s en de 4 Bekkenbesturen opnieuw aangeduid 

te worden. 
 

Volgens de statuten van Regionaal Landschap de Voorkempen vzw, Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete vzw en Regionaal Landschap Rivierenland vzw 

dient de provincie per vzw 1 effectief lid en zijn plaatsvervanger aan te duiden voor 

de Algemene Vergadering en 1 kandidaat-bestuurder. 
 

Volgens de statuten van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw dient de 

provincie 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangers voor de Algemene Vergadering 

aan te duiden en 2 kandidaat-bestuurders. 
 

Volgens de statuten van de Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Bosgroep Antwerpen 

Zuid vzw, Bosgroep Zuiderkempen vzw, Bosgroep Kempen Noord vzw dient de 

provincie per vzw 1 effectief lid aan te duiden.  
 

Volgens de statuten van de Bekkenbesturen Nete, Benedenschelde, Maas en 

Dijle-Zenne dient de provincie per Bekkenbestuur 1 effectief lid aan te duiden. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het provinciedecreet; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Rivierenland; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Bosgroep Antwerpen Noord; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Bosgroep Antwerpen Zuid; 



VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 

 85 

Gelet op de statuten van de vzw Bosgroep Zuiderkempen; 
 

Gelet op de statuten van de vzw Bosgroep Kempen Noord; 
 

Gelet op de statuten van Bekkenbestuur Nete; 
 

Gelet op de statuten van Bekkenbestuur Benedenschelde; 
 

Gelet op de statuten van Bekkenbestuur Maas; 
 

Gelet op de statuten van Bekkenbestuur Dijle-Zenne; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Namens de provincie Antwerpen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen Jan De Haes aan te duiden, met 

als plaatsvervanger Ludwig Caluwé. 
 

Als kandidaat-bestuurder van de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen namens 

de provincie Antwerpen Jan De Haes voor te dragen. 
 

Artikel 2: 

Namens de provincie Antwerpen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van de vzw Regionaal Kleine en Grote Nete Jan De Haes aan te duiden, met als 

plaatsvervanger Kathleen Helsen. 
 

Als kandidaat-bestuurder van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

namens de provincie Antwerpen Jan De Haes voor te dragen. 
 

Artikel 3: 

Namens de provincie Antwerpen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van de vzw Regionaal Landschap Rivierenland Jan De Haes aan te duiden, met als 

plaatsvervanger Linda Lauwers. 
 

Als kandidaat-bestuurder van de vzw Regionaal Landschap Rivierenland namens de 

provincie Antwerpen Jan De Haes voor te dragen. 
 

Artikel 4: 

Namens de provincie Antwerpen als vertegenwoordigers in de algemene 

vergadering van de vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme Jan De Haes en 

Marleen Van Hauteghem aan te duiden, met als plaatsvervangers Isabelle Vrancken 

en Kathleen Helsen. 
 

Als kandidaat-bestuurders van de vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme 

namens de provincie Antwerpen Jan De Haes en Marleen Van Hauteghem voor te 

dragen. 
 

Artikel 5: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van de vzw Bosgroep Antwerpen 

Noord Jan De Haes aan te duiden. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 86 

Artikel 6: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van de vzw Bosgroep Antwerpen 

Zuid Jan De Haes aan te duiden. 

 

Artikel 7: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van de vzw Bosgroep 

Zuiderkempen Jan De Haes aan te duiden. 

 

Artikel 8: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van de vzw Bosgroep Kempen 

Noord Jan De Haes aan te duiden. 

 

Artikel 9: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van het Bekkenbestuur Nete Jan De 

Haes aan te duiden. 

 

Artikel 10: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van het Bekkenbestuur 

Benedenschelde Jan De Haes aan te duiden. 

 

Artikel 11: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van het Bekkenbestuur Maas Jan 

De Haes aan te duiden. 

 

Artikel 12: 

Namens de provincie Antwerpen als effectief lid van het Bekkenbestuur Dijle-Zenne 

Jan De Haes aan te duiden. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

22 stemmen ja, bij 1 stem nee en 12 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. OFP PROVANT. 

Wedersamenstelling raad van bestuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het provinciale pensioenfonds tot aanvullende pensioenopbouw voor de 

contractuele personeelsleden in overheidsdienst (OFP PROVANT) wordt in haar 

operationele werking aangestuurd door een Raad van Bestuur en een Dagelijks 

Bestuur. 

Na afloop van de voorbije provincie- en gemeenteraadsverkiezingen dienen beide 

organen opnieuw te worden samengesteld. 

Artikel 15 van de statuten van OFP PROVANT bepaalt dat het organisme een Raad 

van Bestuur heeft bestaande uit minimum 11 bestuurders, waarvan: 
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5 bestuurders worden voorgedragen door de Provincie Antwerpen; 

2 bestuurders worden voorgedragen door de arrondissementshoofdplaatsen van de 

2 arrondissementen met het meeste aangeslotenen;  

3 bestuurders worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties;  

1 bestuurder wordt voorgedragen door de intercommunale met de meeste 

personeelsleden. 

Artikel 16 stipuleert verder dat de dagelijks werking verder gedelegeerd kan 

worden aan een dagelijks bestuur, bestaande uit één of meerdere fysieke personen, 

al dan niet zetelend binnen de Raad van Bestuur. 

De Algemene Vergadering van OFP PROVANT wordt statutair samengesteld uit alle 

leden en wordt voorgezeten door de vaste vertegenwoordiger van de Provincie 

Antwerpen, zijnde de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze samenstelling dient 

aldus niet afzonderlijk aan uw raad te worden voorgelegd. 

Op basis van deze statutaire bepalingen worden de nieuwe provinciale 

vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van 

OFP PROVANT aan uw raad voorgelegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 24 januari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van OFP PROVANT opnieuw moet 

samengesteld worden na afloop van de voorbije provincieraadsverkiezingen;  

 

Overwegende dat deze wedersamenstelling eveneens een aanduiding impliceert van 

het Dagelijks Bestuur, belast met de dagelijkse werking van OFP PROVANT; 
 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Beslist wordt om de Raad van Bestuur van OFP PROVANT opnieuw samen te stellen 

met de volgende provinciale vertegenwoordigers: 

 De heer Jan De Haes, gedeputeerde (voorzitter); 

 De heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde (ondervoorzitter); 

 De heer Luk Lemmens, gedeputeerde; 

 De heer Peter Sommen, departementshoofd DMCO;  

 De heer Stefan Verbruggen, financieel beheerder. 
 

Artikel 2: 

Op basis van de voormelde samenstelling worden de volgende personen 

afgevaardigd als lid van het Dagelijks Bestuur: 

 De heer Jan De Haes, gedeputeerde; 

 De heer Peter Sommen, departementshoofd DMCO; 

 De heer Stefan Verbruggen, financieel beheerder. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

21 stemmen ja, bij 14 onthoudingen. 
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Nr. 3/6 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. OVV Provincie Antwerpen. 

Wedersamenstelling Algemene Vergadering en 

Raad van Bestuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het OVV Provincie Antwerpen, reservefonds voor de pensioenfinanciering voor de 

statutaire personeelsleden van het provinciebestuur, wordt in haar operationele 

werking aangestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. 

 

Na afloop van de voorbije provincie- en gemeenteraadsverkiezingen dienen beide 

organen opnieuw te worden samengesteld. 

 

Artikel 5 van de statuten van OVV Provincie Antwerpen bepaalt dat deze organen 

paritair dienen te worden samengesteld door vertegenwoordigers van de Provincie 

en van de personeelsleden: 

 

Algemene Vergadering 

Artikel 19 bepaalt dat de Algemene Vergadering 24 leden bedraagt, waarvan 

9 leden worden voorgedragen door de provincieraad en 12 leden door de erkende 

representatieve vakorganisaties. De provinciegriffier, de financieel beheerder en het 

departementshoofd DMCO maken uit hoofde van hun ambt of functie eveneens deel 

uit van de Algemene Vergadering. De gedeputeerde bevoegd voor personeelszaken 

is krachtens artikel 20 voorzitter van de Algemene Vergadering. 

 

Raad van Bestuur 

Artikel 12 bepaalt dat de Raad van Bestuur 12 leden bedraagt, als volgt 

samengesteld: 

 

- 3 bestuurders die de provinciale overheid vertegenwoordigen, waarbij de 

gedeputeerde bevoegd voor personeelszaken krachtens artikel 13 het 

voorzitterschap waarneemt; 

- 6 bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de erkende 

representatieve vakorganisaties; 

- 3 bestuurders die het management van de Provincie Antwerpen 

vertegenwoordigen, zijnde: de provinciegriffier, de financieel beheerder en het 

departementshoofd DMCO. 

 

Op basis van deze statutaire bepalingen en de voorgestelde mandatenlijst worden 

de kandidaten van de provincieraad en het management van de Provincie 

Antwerpen voor de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad 

van Bestuur van OVV Provincie Antwerpen aan de provincieraad voorgelegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van 

OVV Provincie Antwerpen opnieuw moet samengesteld worden na afloop van de 

voorbije provincie- en gemeenteraadsverkiezingen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

Beslist wordt om de Algemene Vergadering van OVV Provincie Antwerpen opnieuw 

samen te stellen met de volgende provinciale vertegenwoordiging: 

 

•  Namens de provincieraad van Antwerpen:  
 

De heer Jan De Haes (N-VA) (voorzitter), mevrouw Marleen Van Hauteghem 

(N-VA), de heer Koen Palinckx (N-VA), mevrouw Linda Lauwers (N-VA), de heer 

Ludwig Caluwé (CD&V), mevrouw Kathleen Helsen (CD&V), de heer Wim Verheyden 

(VB), Stefan De Winter (VB), de heer Diederik Vandendriessche (Groen). 

 

•  Namens de provinciale administratie: De heer Danny Toelen, provinciegriffier, 

de heer Peter Sommen, departementshoofd DMCO, de heer Stefan Verbruggen, 

financieel beheerder. 

 

Artikel 2: 

 

Beslist wordt om de Raad van Bestuur van OVV Provincie Antwerpen opnieuw 

samen te stellen met de volgende provinciale vertegenwoordiging: 

 

• Namens de provincieraad van Antwerpen: 
 

De heer Jan De Haes (N-VA) (voorzitter), de heer Luk Lemmens (N-VA) en de heer 

Ludwig Caluwé (CD&V). 

 

• Drie bestuurders die het management van de Provincie Antwerpen 

vertegenwoordigen: De heer Danny Toelen, provinciegriffier, de heer Peter 

Sommen, departementshoofd DMCO en de heer Stefan Verbruggen, financieel 

beheerder. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

27 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S, 

organisme voor de financiering van de pensioenlast 

van de statutaire medewerkers van de provincie en 

de APB's. Statuten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Juridische en budgettaire context 

Het voorstel tot oprichting van het OFP-S als organisme voor de financiering van de 

pensioenlast van de statutaire medewerkers van de provincie en de APB’s dient te 

worden bekeken vanuit de volgende juridische en budgettaire context:  
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Juridische achtergrond: 

- De wettelijke verplichting tot omvorming van bepaalde provinciale entiteiten tot 

EVAP of tot APB zorgde voor een sterke verzelfstandigingsbeweging binnen de 

provincie Antwerpen gedurende de voorbije jaren. Deze verzelfstandigde 

entiteiten bleven op een aantal vlakken nog nauw verbonden met het 

provinciebestuur, onder andere voor wat betreft de statutaire tewerkstelling 

binnen deze APB’s en de financiering hiervan.   

- Op 1 januari 2012 trad het nieuwe systeem tot financiering van de pensioenen 

van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen in werking. 

Belangrijkste nieuwigheid was dat de lokale besturen waarvan de 

pensioenlasten (van de gepensioneerde vast-benoemden) hoger waren dan de 

pensioenbijdragen (voor de actieve vastbenoemden), een 

responsabiliseringsbijdrage moesten betalen aan de RSZ (Wet van 24 oktober 

2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 

vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten en van de lokale politiezones). 

- Mededeling 2012/03 (2 maart 2012) van de (toenmalige) RSZPPO betreffende 

de impact van herstructureringen van lokale besturen op de toerekening van de 

individuele pensioenlasten en responsabilisering stelt dat er een praktische 

regeling getroffen kan worden tussen de betrokken werkgevers voor wat betreft 

de lopende pensioenen (i.c. een onderlinge verdeling van de pensioenlasten), 

mits een bilaterale overeenkomst tussen het geherstructureerde lokale bestuur 

en het lokale bestuur dat de activiteiten heeft overgenomen. Dit resulteerde in 

het afsluiten van pensioenlastconventies met deze APB’s (provincieraadsbesluit 

en besluiten van de raden van bestuur van 27 september 2018). 

- Gedurende de voorbije legislatuur werd er een akkoord bereikt tussen de 

provincie en de Vlaamse en federale toezichthouders (ABB en FSMA) om het 

OVV van de Provincie Antwerpen om te vormen naar een volledig 

geëxternaliseerde structuur, teneinde een duidelijke scheiding te bekomen 

tussen de courante in het provinciale budget op te nemen middelen en de 

reserves inzake pensioenfinanciering anderzijds. 

- In 2018 wijzigde de wetgeving in verband met de financiering van de 

pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen. 

Betaalde tweede pensioen-pijlerbijdragen kunnen deels aftrekbaar worden 

gemaakt van de responsabiliseringsbijdrage. Tegelijkertijd werd er een 

inhaaloperatie opgestart teneinde de thesaurie van de Federale Pensioendienst 

op peil te brengen door middel van de aanrekening van extra voorschotten voor 

de responsabiliseringsbijdrage. 

 

Budgettaire achtergrond: 

In het licht van de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de financiering van de 

pensioenen van de lokale sector werden de statutaire personeelsleden die 

verbonden zijn aan de verschillende APB’s van de provincie op 1 januari 2019 

definitief ‘uit dienst’ geplaatst bij de provincie en ‘in dienst’ geplaatst bij de APB’s. 

Deze beweging had geen enkele impact op het pensioen (noch op de andere 

tewerkstellingsvoorwaarden) van deze medewerkers maar was voor wat betreft de 

werkgeversfinanciering van deze pensioenen wel fundamenteel. De overheveling 

van deze medewerkers naar het APB als rechtspersoon is namelijk sterk gelinkt met 

het dossier van de responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage werd 

in 2011 in het leven geroepen als bijkomende pensioenbijdrage voor de lokale 

besturen waar de basispensioenbijdrage niet volstond om de volledige statutaire 

pensioenlast van het bestuur af te dekken. De provincie Antwerpen bevindt zich in 

dat geval. Het opsplitsen van de statutaire loon- en pensioenmassa per APB laat toe 
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om ook deze responsabiliseringsbijdrage op te splitsen. Budgettair gezien is dit 

interessant omdat de gewijzigde wetgeving in verband met de financiering van de 

pensioenen van de lokale sector toelaat om 50% van de werkgeverskost van de 

tweede pensioenpijler af te trekken van deze responsabiliseringsbijdrage. In de 

toekomst zal dus niet enkel het provinciebestuur maar elk APB dat een deel van 

deze responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is deze aftrek kunnen realiseren.  

 

De financiële becijferingen en prognoses omtrent de evolutie van de totale 

pensioenlast van de provincie en de APB’s tonen aan dat deze maatregel tot 

financiële optimalisatie het probleem van de stijgende pensioenlast in de toekomst 

niet volledig zal oplossen. Deze pensioenlast zal gedurende de komende jaren in 

toenemende mate blijven wegen op het provinciale budget. Twee redenen liggen 

hieraan ten grondslag:  

 

 De top van de werkelijke ‘pensioenberg’ van de provincie en de APB’s zal pas 

gerond worden omstreeks het jaar 2043. Hoewel ongeveer de helft hiervan 

gefinancierd wordt vanuit solidariteit en de aftrek van de tweede 

pensioenpijler blijven de basispensioen -en responsabiliseringsbijdragen 

gedurende de komende jaren nog erg hoog en dalen ze pas geleidelijk aan.  

 Teneinde het structurele tekort te dichten in de thesaurie van de federale 

pensioendienst die instaat voor de effectieve uitbetaling van de 

overheidspensioenen werd er in 2018 gestart met de aanrekening van extra 

voorschotten. Deze zetten het budget van de lokale besturen verder onder 

druk.  

 

Inhoudelijke argumentatie oprichting OFP-S 

Zoals hogerop gesteld werd er in 2016 een akkoord bereikt tussen enerzijds de 

provincie Antwerpen, het kabinet Binnenlandse Aangelegenheden en de FSMA, de 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Hierbij werd vooropgesteld om 

vanuit de provincie tegen 2020 een OFP-structuur op te richten tot externalisatie 

van de pensioenreserves die gedurende de voorbije jaren werden opgebouwd in de 

schoot van het OVV Provincie Antwerpen. 

 

Het is gepast om te zeggen dat de provincie Antwerpen de afgelopen jaren al heel 

wat deed op het vlak van de pensioenfinanciering door niet louter een afwachtende 

houding aan te nemen maar ook proactief mee te denken en te anticiperen 

waardoor er met succes vooruitgelopen kon worden op bepaalde wetgevende 

initiatieven die vandaag de dag werden genomen. De oprichting en de verdere 

evolutie van het OVV Provincie Antwerpen is hier een goed voorbeeld van. Het 

bestuur dekte zich hierdoor in tegen het feit dat de pensioenverplichtingen in de 

toekomst een hypotheek zouden kunnen leggen op het provinciale beleid. In het 

licht van de hogerop vermelde juridische en budgettaire context waarbij de 

problematiek van de pensioenfinanciering vandaag de dag centraal staat biedt de 

wettelijk verplichte omvorming van het OVV tot OFP de opportuniteit om de 

toekomstige financiering van de statutaire pensioenlasten binnen de provincie en de 

APB’s nu veilig te stellen door deze pensioenreserves beter te organiseren en te 

optimaliseren.  

 

In concreto betekent dit dat er vanaf 2020 een formele ‘indeplaatsstelling’ zou 

kunnen gebeuren door dit OFP ten aanzien van de pensioenlast van de provincie en 

de APB’s. Er ontstaat dan een financieringslast ten laste van de besturen naar dit 

OFP toe, dat vervolgens dan de noodzakelijke pensioenbijdragen kan doorstorten 

naar de RSZ.  
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Het telkens opnieuw bepalen van deze financieringslast, afhankelijk van 

rendementen en de evolutie van de pensioenkosten, kan ervoor zorgen dat elk 

bestuur zijn financiële situatie kan optimaliseren en zijn pensioenverplichtingen 

onder controle kan houden. In dit opzicht is het de bedoeling om, door gericht om 

te gaan met het evenwicht van terugnames uit dit OFP en de stortingen door de 

besturen aan dit OFP, het kapitaal zodanig in te zetten dat de participerende 

besturen de pensioenkostenhausse in de toekomst kunnen overbruggen, met zo 

weinig mogelijk impact op de financiële beleidsruimte. 

 

Het feit dat de provincie reeds ervaring heeft op dit vlak vanuit het vroeger 

opgerichte OFP PROVANT tot aanvullende pensioenopbouw voor de contractuele 

personeelsleden is uiteraard een voordeel. Deze intern verworven expertise rondom 

het beheer van pensioenfondsen zal gericht kunnen worden ingezet en de 

pensioenreserves van de provincie kunnen via deze weg op een verantwoorde 

manier worden beheerd. De opmaak van het provinciale budget kan hierdoor 

gedurende de komende jaren worden vereenvoudigd.  

 

De meerjarenplanning van de provincie houdt op dit moment rekening met een 

tussenkomst van het OFP-S in de responsabiliseringsbijdrage van de aangesloten 

besturen van 75%. Het OFP-S zou hierbij tot minstens 2045 actief kunnen blijven 

waardoor de ‘pensioenberg’ voor de provincie en de APB’s gerond kan worden. 

 

Statuten OFP-S 

De volgende krachtlijnen met betrekking tot de statuten van het OFP-S kunnen 

worden vermeld: 

 

 Het organisme heeft tot doel om op te treden in de financiering van de 

pensioenverplichtingen, responsabiliseringsbijdragen en aanverwante 

verplichtingen verschuldigd in het licht van het federale pensioenstelsel voor 

de statutaire personeelsleden, alsook de eigen rechtstreekse 

pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van de provincie 

en de APB’s die nog resteren uit het verleden. De pensioenlasten van de 

gedeputeerden van de provincie Antwerpen zullen niet opgenomen worden 

in de financiering vanuit het OFP-S en dienen dus rechtstreeks te worden 

voorzien in het provinciale budget. 

 Het is in de voormelde context logisch dat de APB’s, die via de hiertoe 

afgesloten pensioenlastconventies hun statutaire pensioenkosten zelf ten 

laste namen eveneens zouden toetreden tot dit OFP-S en in het kader van 

de uniformiteit en aansluitend bij de geldende beleidslijn wordt geredeneerd 

dat zij dit ook zullen doen.  

 Naast het provinciebestuur worden alle deelnemende besturen 

vertegenwoordigd in de algemene vergadering. 

 Er is voorzien dat er tien bestuurders deel uitmaken van de raad van 

bestuur, met name zeven vanuit het provinciebestuur en drie vanuit de 

representatieve vakorganisaties. Het voorstel is om alle leden van de 

deputatie op te nemen in dit orgaan zodat de bevoegdheidsverdeling wordt 

gerespecteerd en naast de provincie ook alle APB’s binnen het bestuur van 

het pensioenfonds vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kiest in zijn 

midden een voorzitter. 

 In de slotbepalingen van de statuten zijn de standaardbepalingen 

opgenomen inzake het toezicht op het OFP, met name met betrekking tot de 

commissarissen, de boekhouding en de jaarrekening. 
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Dit dossier is uitgebreid besproken geweest binnen de deputatie en wordt heden 

voorgelegd aan uw raad vanuit de gezamenlijke bezorgdheid om het dossier van de 

responsabiliseringsbijdrage dat aan de provincie en de APB’s als lokaal bestuur 

verbonden is beheersbaar te maken. 

 

Na grondig onderzoek van alle voor- en nadelen wordt voorgesteld om een 

OFP structuur op te richten als financieringsvehikel om deze 

responsabiliseringsbijdrage deels mee te kunnen financieren voor de komende 

jaren, waardoor de financiële effecten zowel bij het provinciebestuur als bij de 

APB’s onder controle kunnen blijven bij de jaarlijkse opmaak van het budget.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de nieuwe wetgeving die de betaalde tweede pijlerbijdragen deels 

aftrekbaar maakt van de responsabiliseringsbijdrage; 

 

Overwegende dat de statutaire personeelsleden die werkzaam zijn bij de APB’s 

omwille van deze reden effectief in dienst werden geplaatst bij het APB zodat deze 

APB’s bij de berekening van de opgesplitste responsabiliseringsbijdrage eveneens 

kunnen genieten van deze aftrekmogelijkheid; 

 

Gelet op het feit dat de responsabiliseringsbijdrage gedurende de komende jaren 

ondanks de voormelde maatregel tot aftrek verder zal blijven wegen op het budget 

van de provincie en de APB’s omdat de totale pensioenlast op korte termijn hoog 

zal blijven en de Federale Pensioendienst ook dubbele voorschotten aanrekent tot 

aanzuivering van haar thesaurie; 

 

Gelet op het feit dat er een pensioenlastconventie werd afgesloten tussen de 

provincie Antwerpen en de APB’s tot budgettaire verdeling van de lasten inzake 

deze responsabiliseringsbijdrage; 

 

Overwegende dat dit de mogelijkheid biedt om een gezamenlijke oplossing uit te 

werken om het probleem van deze responsabiliseringsbijdrage structureel te 

kunnen oplossen voor de komende jaren; 

 

Overwegende dat de structuur van een OFP hieraan voldoet en dat de omvorming 

van het OVV Provincie Antwerpen tot een geëxternaliseerde OFP-structuur tevens 

noodzakelijk is op aangeven van de Vlaamse en federale toezichthouders;  

 

Overwegende dat dit OFP hierdoor ingezet kan worden om aan de hogervermelde 

problematiek inzake de pensioenfinanciering tegemoet te komen, vanuit een 

langetermijnperspectief; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Principieel wordt beslist tot de oprichting van het OFP-S, dat zal optreden als 

organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire medewerkers 

van de provincie en de APB's. 
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Artikel 2: 

De statuten van het OFP-S, als bijlage, worden goedgekeurd.  

 

 

BIJLAGE: STATUTEN OFP-S 

 

TITEL I: VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR 

 

Artikel 1 

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is ‘OFP-S’. 

 

Artikel 2 

De maatschappelijke zetel en het hoofdbestuur van het organisme zijn gevestigd te 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 

Artikel 3 

Het organisme heeft tot doel op te treden om de pensioenverplichtingen, 

responsabiliseringsbijdragen en aanverwante verplichtingen verschuldigd in het 

licht van het federale pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden, alsook de 

eigen rechtstreekse pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van  

 

-  de provincie Antwerpen,  

-  de bestaande en eventueel toekomstig nog door de provincie Antwerpen op te 

richten autonome provincie-bedrijven (APB’s), 

 

(hierna gezamenlijk de “Provincie Antwerpen Groep”) voor onbepaalde tijd ten laste 

te nemen. 

 

Met het oog op het bereiken van deze doelstelling zal het organisme: 

 

a) alle fondsen die haar ter beschikking worden gesteld ontvangen, beheren en 

beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, waarbij het aspect ‘duurzaamheid’ 

centraal staat, en desgevallend, overdragen; en 

b) betalingen doen van pensioenbijdragen overeenkomstig het pensioenstelsel waar 

de Provincie Antwerpen of de leden van de “Provincie Antwerpen Groep” bij 

aangesloten zijn; 

c) betalingen doen van pensioenuitkeringen overeenkomstig de pensioenregelingen 

van de Provincie Antwerpen of de leden van de “Provincie Antwerpen Groep”, zijnde 

de pensioenuitkeringen die op 1 januari 2008 niet zijn overgenomen door het 

gesolidariseerd pensioenfonds en de pensioensupplementen; 

d) de activa die niet langer nodig zijn voor de financiering van het pensioenstelsel 

en/of het beheer van de pensioentoezegging desgevallend een andere sociale 

bestemming geven conform het ter zake toepasselijke recht; en 

e) alle nuttige of noodzakelijke documenten opstellen. 

 

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op 

organismen voor de financiering van pensioenen en voor instellingen van 

bedrijfspensioenvoorzieningen, alle handelingen stellen en alle activiteiten 

uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar 

doelstellingen. 

 

Artikel 4 

Het organisme wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
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TITEL II: LEDEN 

 

Artikel 5 

Het organisme zal bestaan uit minimum één lid. 

 

Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten, zal de raad van bestuur 

alles in het werk stellen om binnen de zes maanden een nieuw lid te vinden. 

 

Indien het organisme op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou 

tellen, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes weken om te 

onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het 

laatste of enige lid, een nieuw of ander gewoon lid kan toetreden tot of een nieuw 

of ander lid gewoon lid kan worden van het organisme. 

 

In zulk geval is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding 

van een lid. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur, zal in dit geval, de 

stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn. 

 

Artikel 6 

De algemene vergadering van leden oordeelt discretionair over de toetreding van 

nieuwe leden. Kunnen enkel lid zijn: de bijdragende ondernemingen, zijnde de 

bijdragende rechtspersonen, bedoeld in artikel 3. 

 

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de 

aanvaarding van deze statuten en van de beheersovereenkomst tussen het 

organisme en de bijdragende ondernemingen van kracht op het ogenblik van 

toetreding. 

 

Artikel 7 

Het staat ieder lid vrij op ieder ogenblik uit het organisme te treden, mits 

schriftelijke mededeling gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Leden 

die niet langer voldoen aan de voorwaarden, beschreven onder artikel 6 hierboven, 

worden geacht ontslag te hebben genomen. 

 

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang de instelling voor 

bedrijfspensioenvoorziening belast is met het beheer van hun 

pensioenverplichtingen.  

 

Artikel 8 

Leden kunnen uit het organisme uitgesloten worden middels een besluit van de 

algemene vergadering. 

 

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang de instelling voor 

bedrijfspensioenvoorziening belast is met het beheer van hun 

pensioenverplichtingen.  

 

Artikel 9 

De leden zijn niet verplicht een lidgeld of bijdrage te betalen, onder voorbehoud 

van hun verplichtingen in het kader van de financiering van het pensioenstelsel 

en/of de toepasselijke pensioenregelingen. 
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De modaliteiten met betrekking tot financieringsverzuim worden bepaald in de 

beheersovereenkomst die afgesloten wordt tussen het organisme en de bijdragende 

onderneming. 

 

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen 

van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling. 

 

Leden die uitgetreden of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of 

aanspraken jegens het actief van het organisme, behalve zoals voorzien door de 

beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen. 

 

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 10 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Elk lid wordt vertegenwoordigd 

door één vaste vertegenwoordiger. 

 

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze 

statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden: 

- statutenwijzigingen; 

- de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, 

erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen), vereffenaar(s), 

en de vaststelling van hun bezoldiging; 

- de toetreding en uitsluiting van leden; 

- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag; 

- het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en 

revisoraatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken; 

- de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake 

beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende 

onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten; 

- de bekrachtiging van collectieve overdrachten; 

- de ontbinding en vereffening van het organisme. 

 

Artikel 11 

De algemene jaarvergadering wordt gehouden in de loop van het tweede trimester 

van ieder jaar. De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse als de 

buitengewone, worden gehouden op de maatschappelijke zetel of de plaats 

aangeduid in de oproeping. De vergadering wordt samengeroepen door de 

voorzitter, de raad van bestuur of één vijfde van de leden. 

 

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens 8 dagen 

voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Elk voorstel ondertekend 

door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht. 

 

Ieder lid kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht 

regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 

vergadering. 

 

Artikel 12 

De vaste vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen is de voorzitter van de 

algemene vergadering. 

 



VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019 

 97 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid 

van de voorzitter, door een persoon aangeduid door de vergadering. Zij kan slechts 

geldig beraadslagen indien ten minste één lid aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 

Ieder lid kan middels een geschreven volmacht een ander lid machtigen hem of 

haar te vertegenwoordigen op een vergadering. 

 

Artikel 13 

Ieder lid heeft één stem.  

 

De agenda kan door de algemene vergadering slechts worden gewijzigd indien alle 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter of 

de persoon die de vergadering voorzit de beslissende stem. 

 

Artikel 14 

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter 

en bewaard op de zetel. Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de 

bijhorende documenten op de zetel. 

 

TITEL IV: OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR –  

VERTEGENWOORDIGING 

 

Artikel 15 

Het organisme heeft een raad van bestuur bestaande uit minimum 10 bestuurders, 

waarvan: 

 

- 4 bestuurders zijn de leden van de deputatie van de provincie Antwerpen;  

- 3 bestuurders worden voorgedragen door de deputatie uit het ambtelijk 

korps van de provincie Antwerpen; 

- 3 bestuurders worden voorgedragen door de representatieve 

vakorganisaties; 

 

Deze raad van bestuur wordt aangevuld met technici zonder stemrecht waaronder 

een secretaris. 

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme. 

 

De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te 

verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het 

maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van de bevoegdheden 

bij wet of bij deze statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. 

 

De raad van bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de wet. 

 

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn 

van maximum zes jaar. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun 

vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur. 

 

De raad van bestuur kiest onder haar leden die zijn voorgedragen door het 

provinciebestuur (provincie Antwerpen) een voorzitter. Deze voorzitter is een lid 

van de deputatie. De raad van bestuur kan tevens onder haar leden die zijn 
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voorgedragen door het provinciebestuur (provincie Antwerpen) een ondervoorzitter 

kiezen. Ook deze ondervoorzitter is een lid van de deputatie. De ondervoorzitter zal 

de voorzitter bijstaan en indien de voorzitter in de onmogelijkheid is de vergadering 

voor te zitten, zal hij de functie van voorzitter opnemen. 

 

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van 

haar keuze. 

 

De raad van bestuur kan tenslotte beslissen tot oprichting van andere operationele 

organen. 

 

Artikel 16 

Het dagelijks bestuur van het organisme wordt opgedragen aan het operationeel 

orgaan van dagelijks bestuur. Dit orgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen 

en alle beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur van het organisme 

voor de financiering van pensioenen, onder toezicht van de raad van bestuur. 

 

Dit orgaan bestaat uit de voorzitters en de ambtelijke vertegenwoordigers, 

aangevuld met de secretaris en technici. 

 

Tenzij de raad van bestuur anders beslist, vormen de leden van het dagelijks 

bestuur een college en beslissen zij bij gewone meerderheid. 

 

Het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur geldt voor een duur van 

6 jaar, tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist. 

 

De raad van bestuur bepaalt bij beslissing genomen bij gewone meerderheid de 

opdracht van het orgaan belast met het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 17 

Het orgaan belast met het dagelijks bestuur staat onder leiding van een 

gedelegeerd bestuurder. 

 

De gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid door de raad van bestuur binnen de 

groep van ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen binnen deze 

raad van bestuur voor een periode van 6 jaar. Deze periode is hernieuwbaar. 

 

De onkosten van de gedelegeerd bestuurder gemaakt in hoofde van zijn functie 

worden vergoed. 

 

De gedelegeerd bestuurder werkt onder toezicht van de raad van bestuur. 

 

Artikel 18 

De leden van de operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor 

schulden of verbintenissen van het organisme. 

 

De raad van bestuur kan een bezoldiging toekennen aan een of meerdere leden van 

de andere operationele organen. 

 

De leden van de operationele organen moeten over de vereiste professionele 

betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om 

hun functies te kunnen uitoefenen. 
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De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door 

het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen met inachtneming van 

een opzeggingsperiode van een maand. 

 

Artikel 19 

De vergaderingen van de operationele organen zullen gehouden worden op de 

maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping tot 

vergadering gebeurt door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger. De oproeping tot 

vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens één week of, ingeval van 

hoogdringendheid, minstens 24 uur voor de vergadering. De oproeping vermeldt de 

agenda. Iedere bestuurder of lid van het operationeel orgaan kan aan de oproeping 

verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien 

hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 

 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het 

maatschappelijk belang dit vereisen, kunnen de besluiten van de operationele 

organen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het 

orgaan. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van 

de jaarrekening. 

 

Artikel 20 

De operationele organen worden voorgezeten door de voorzitter van het orgaan, 

gekozen door de leden van het orgaan.  

 

Een operationeel orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft 

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt 

bereikt, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen die geldig kan besluiten 

ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 

Ieder lid van een operationeel orgaan kan een ander lid middels een geschreven 

volmacht machtigen hem op de vergadering te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 21 

Ieder lid van een operationeel orgaan heeft één stem. Het operationeel orgaan 

beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het orgaan een doorslaggevende 

stem. 

 

Artikel 22 

De notulen van het operationeel orgaan worden ondertekend door de voorzitter of 

zijn vertegenwoordiger en één ander lid en bewaard op de zetel. Ieder lid van het 

organisme heeft te allen tijde kosteloos toegang tot de notulen op de zetel. 

 

Artikel 23 

Het organisme wordt geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de 

voorzitter van de raad van bestuur, gebeurlijk de ondervoorzitter als de voorzitter 

verhinderd is, en de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of door ieder 

persoon, al dan niet bestuurder, handelend binnen de bevoegdheden die hem 

werden opgedragen door de raad van bestuur. 
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TITEL V: COMMISSARIS(SEN) 
 

Artikel 24 

De algemene vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie jaar één of 

meer commissarissen aanduiden die belast zijn met de controle van de financiële 

toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wetten 

en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden 

vastgesteld. 

 

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING 
 

Artikel 25 

Het boekjaar van het organisme loopt van één januari tot éénendertig december 

van ieder jaar. De jaarrekeningen van ieder boekjaar zullen worden opgemaakt 

door de raad van bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering. 

 

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING 
 

Artikel 26 

In geval van ontbinding van het organisme duidt de algemene vergadering één of 

meerdere vereffenaars aan. De algemene vergadering beslist over hun opdracht en 

bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet en over de bestemming van 

het actief, na aanzuivering van het passief. 

 

Artikel 27 

Het organisme wordt ontbonden op het moment dat de activa nul of negatief zijn. 

De verplichtingen bedoeld in artikel 3 vallen op dat moment opnieuw rechtstreeks 

ten laste van de “Provincie Antwerpen Groep”. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten 

voor de PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 13 april 2006 besliste de deputatie om met project Vehspa een 

informaticasysteem te creëren waarbij alle HRM-processen geïntegreerd zouden 

worden in één databank. Hiervoor werden PeopleSoftlicenties bij Oracle Belgium 

BVBA aangekocht en werd er een licentieovereenkomst nr. 2.438.796 afgesloten.  
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Naast de éénmalige aanschafkost moet het bestuur een jaarlijkse licentiekost 

betalen. Bij het afsluiten van het oorspronkelijke contract met Oracle in 2006 werd 

overeengekomen om er voorlopig vanuit te gaan dat er 1400 personen zouden 

werden beheerd. Wanneer het systeem in gebruik werd genomen, zou Oracle een 

controle uitvoeren om na te gaan hoeveel personen er werkelijk beheerd werden. 

Het bestuur verkreeg de toezegging dat – indien er bijkomende licenties zouden 

bijgekocht worden – dezelfde korting als in 2006 zou gegeven worden (60 %).  

 

In zitting van 26 februari 2009 stemde de deputatie, na voormelde controle van 

Oracle, in met de uitbreiding van de licenties + de aankoop van 9 licenties UPK 

(deze worden gebruikt om handleidingen en een dynamische helpfunctie te maken). 

Hiervoor werd een bijkomende licentieovereenkomst nr. 3.385.225 afgesloten.  

 

Deze licentieovereenkomsten werden jaarlijks verlengd. Uw raad besliste op 

27 oktober 2016 voor het laatst om beide licentieovereenkomsten te verlengen tot 

eind 2018. 

 

DMCO is op dit moment bezig om haar totale HR ICT- infrastructuur te herbekijken 

en opnieuw aan te besteden. Op dit moment is de nieuwe loonmotor en de nieuwe 

prikklok heraanbesteed en succesvol geïmplementeerd. Heden wordt het nodige 

gedaan om de Human Resources databank te vernieuwen. 

 

De licenties van de bestaande databank dient dus verlengd te worden. Vermits de 

waarde van deze opdracht met zijn verlengingen ondertussen 500.000 EUR 

overschrijden, is het de bevoegdheid van de raad om te beslissen over deze 

verlengingen. 

 

Vermits de licenties voor Oracleproducten maar door één maatschappij geleverd 

worden, hoeft er geen mededinging gebeuren met meerdere kandidaten (Artikel 42 

§1, 1° d van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten).  

 

Uw raad gelieve in te stemmen met een verlenging van de bestaande 

licentieovereenkomsten met Oracle (nr. 2.438.796 en nr. 3.385.225) voor de 

PeopleSoftmodules van het HR-informaticasysteem van DMCO met één jaar voor 

een geschatte kost in 2019 van 97.000 EUR inclusief BTW. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat het bestuur voor de PeopleSoftmodules van het HR-informatica-

systeem van DMCO twee licentieovereenkomsten heeft afgesloten met Oracle 

(nr.2.438.796 en nr. 3.385.225); dat deze jaarlijks stilzwijgend verlengbaar zijn; 

 

Overwegende dat uw raad op 27 oktober 2016 voor het laatst instemde om deze 

licenties te verlengen tot eind 2018; dat bijgevolg een nieuwe formele beslissing tot 

verlenging noodzakelijk is; 

 

Overwegende dat dit een bevoegdheid is van uw raad; 

 

Overwegende dat DMCO haar totale HR IT-infrastructuur aan het heraanbesteden 

is; dat dit al gebeurd is voor de loonmotor en de prikklok; dat heden de 

HR-databank aan de beurt is; dat bijgevolg de licenties van deze databank met een 
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jaar verlengd dienen te worden; 

 

Overwegende dat deze PeopleSoftovereenkomsten enkel maar door Oracle Belgium 

BVBA geleverd kunnen worden; dat bijgevolg voor de verlenging geen mededinging 

met meerdere kandidaten mogelijk is zodat enkel Oracle gecontacteerd moet 

worden (Artikel 42 §1, 1° d van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten); 

 

Overwegende dat de kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning;  

 

Op voorstel van deputatie,  

 

BESLUIT: 

Enig artikel:  

Beslist wordt om de licentieovereenkomsten nr. 2.438.796 en nr. 3.385.225 met 

Oracle BVBA Belgium Medialaan 50, 1800 Vilvoorde (de PeopleSoftlicenties van de 

HR-databank van DMCO) met een jaar te verlengen met een geschatte kostprijs in 

2019 van 97.000 EUR.  

 

XXXX/61300000/13/0112/Overige diensten en diverse leveringen/Personeelsdienst 

en vorming. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

Voorstel om openlucht fitnessinfrastructuur 

in provinciale groendomeinen, 

ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

Voorstel 

 

Motivatie 

 

Twee op drie Vlamingen zeggen van zichzelf dat ze meerdere keren per maand 

sporten. Dit blijkt uit een onderzoek van professor Sportsociologie Jeroen Scheerder 

van de KU Leuven en verscheen onlangs in de media. 

Fitness is op dit moment met voorsprong de populairste sport. 

Deze sporttak is meestal indoor en clubgebonden waarbij je verplicht bent om je 

betalend lid te maken om deze sport uit te oefenen. 

Fitness in clubverband is zoals jullie weten vrij duur. 
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Voor kansarme of minderbegoede bewoners is het uitoefenen van fitness daarom 

geen evidentie. Niet iedereen wenst zich tegen betaling aan te sluiten bij een sport- 

of fitnessclub. 

 

Daarom het voorstel om - waar er mogelijkheden zijn in de diverse provinciale 

groendomeinen - openlucht fitnesstoestellen te plaatsen. 

De bescheiden stretchbuizen in het Deurnese domein Rivierenhof is een stap in de 

goede richting, maar om inwoners en parkbezoekers aan te zetten om meer te 

bewegen, is er meer nodig. 

Fitness is een laagdrempelig bewegingsaanbod dat in verschillende regio’s al flink 

ingeburgerd is. Bovendien is het een buitengewone kans voor onze inwoners om 

gratis en ongedwongen in een aantrekkelijk groen kader hun favoriete sport uit te 

oefenen. 

Hierdoor wordt deze sporttak toegankelijker voor iedereen, ook voor de fitte 

ouderen en sociaal zwakkeren die hun weg niet vinden naar indoor fitnesscentra in 

clubverband. 

Het bevordert tevens het sociaal contact tussen parkbezoekers. 

Wandelaars en parkbezoekers kunnen op eigen ritme en trainingstijd gebruik 

maken van de door de provincie aangeboden toestellen. 

De integratie van fitnessinfrastructuur in provinciale groendomeinen heeft dus voor 

iedereen verschillende voordelen. 

 

Voorstel 

De provincie Antwerpen onderzoekt de mogelijkheid om aantrekkelijke 

fitnessinfrastructuur te plaatsen in hun groendomeinen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, 
 

Twee op de drie Vlamingen zeggen van zichzelf dat ze meerdere keren per maand sporten. 

Dit blijkt uit een onderzoek van professor sportsociologie Jeroen Scheerder van de 

KU Leuven, en verscheen onlangs in de media. Fitness is op dit moment met voorsprong de 

populairste sport. Deze sporttak is meestal indoor en clubgebonden, waarbij je verplicht 

bent je betalend lid te maken om deze sport uit te oefenen. Fitness in clubverband is zoals 

jullie weten vrij duur. Voor kansarmen of minderbegoede bewoners is het uitoefenen van 

fitness daarom geen evidentie. Niet iedereen wenst zich tegen betaling aan te sluiten bij 

een sport- of fitnessclub. 

Collega’s, daarom het voorstel om, waar er mogelijkheden zijn, in diverse provinciale 

groendomeinen openluchtfitnesstoestellen te plaatsen. De bescheiden stretchbuizen in het 

Deurnese domein Rivierenhof zijn een stap in de goede richting. Maar om inwoners en 

parkbezoekers aan te zetten om meer te bewegen is er meer nodig. Fitness is een 

laagdrempelig bewegingsaanbod dat in verschillende regio’s al flink ingeburgerd is. 

Bovendien is het een buitengewone kans voor inwoners om gratis en ongedwongen in een 

aantrekkelijk groen kader hun favoriete sport uit te oefenen. Hierdoor wordt deze 

sporttak toegankelijker voor iedereen, ook voor fitte ouderen en sociaal zwakkeren die hun 

weg niet vinden naar de indoor fitnesscentra in clubverband. Het bevordert tevens het 

sociaal contact tussen parkbezoekers en wandelaars. Parkbezoekers kunnen op eigen ritme 

en trainingstijd gebruik maken van de door de provincie aangeboden toestellen. 
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De integratie van fitnessinfrastructuur in de provinciale groendomeinen heeft dus voor 

iedereen verschillende voordelen.  

Het voorstel luidt dan ook: “De provincie Antwerpen onderzoekt de mogelijkheid om 

aantrekkelijke fitnessinfrastructuur te plaatsen in hun groendomeinen.” 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 

Mevrouw BAKELANTS.- Ik wou ook aansluiten op het voorstel. Ik vind het een bijzonder 

goed voorstel. Tijdens de vorige legislatuur was ik schepen in Berchem, ook van sport, en 

wij hebben in Berchem op verschillende locaties openluchtinfrastructuur voor fitness 

geplaatst. Dat is een groot succes. Ik moedig het dus aan dat het zeker ook in de 

provinciale groendomeinen kan geplaatst worden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer HAES, gedeputeerde.- Voorzitter, collega’s, 
 

Collega Claessen, ik ben natuurlijk blij dat u zo bezorgd bent om de krachtige gezondheid 

van onze burgers, maar ik moet daar toch een paar dingen aan nuanceren. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat ook sport sinds januari 2018 geen bevoegdheid meer is van 

de provincie. Bovendien hebben we in het bestuursakkoord, en dat hebben we vorige keer 

in extenso kunnen toelichten, omschreven welke accommodatie we van zin zijn te gaan 

gebruiken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wat we noemen ‘de groendomeinen 

voor de stiltezoeker’, de ‘parken voor multimodale gebruikers’, en dan de echte 

recreatieparken. 

De groendomeinen voor de stiltezoeker zijn bos- en natuurdomeinen. Wandelen en 

natuurbeleving staan daar centraal. Het zwaartepunt van de investeringen zal dan liggen op 

de natuur en het onderhoud van het domein. De accommodatie zal tot een strikt minimum 

beperkt worden, zeker wanneer het zou gaan om echte sportinfrastructuur zoals outdoor 

fitnesstoestellen. Dat is hier dus niet aan de orde. 

Met betrekking tot de parken voor multimodale gebruikers hebben we de afspraak dat we 

wat er ligt gaan onderhouden of afwerken, maar dat we geen bijkomende sportprojecten 

zullen initiëren. 
 

Los van dit verhaal moet ik wel zeggen dat de vraag naar het plaatsen van outdoor 

fitnesstoestellen in de groendomeinen in het verleden al bekeken is geweest. We hebben 

onze eigen praktijkvoorbeelden, maar er zijn ook studies, o.a. van het Vlaams Instituut 

voor Sport- en Recreatiebeleid, waaruit blijkt dat de locatie en de aard van de toestellen 

heel belangrijk zijn voor het gebruik ervan. Uit de praktijk blijkt dat die omwille van de 

aard en de plaatsing niet altijd worden beschouwd als een alternatief voor de indoor 

fitness, waarvoor de mensen nooit actief de verplaatsing zullen maken. De toestellen die er 

zijn worden meestal gebruikt door passanten, tenzij ze ook echt in de buurt staan van een 

bestaand sportcentrum waar ze dan in de zomer als alternatief voor de indoor worden 

gebruikt. In dat geval kunnen ze een aanvulling zijn op het bestaande sportaanbod en 
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dienen ze dus eigenlijk als aanvulling op een bestaand trainingsprogramma. In de provinciale 

groendomeinen lijkt het dus zeker niet aangewezen om zulke toestellen nog te plaatsen. 
 

In onze recreatiecentra komen die toestellen wel tot hun recht. Ik denk dan aan De 

Schorre, en zeker ook aan het Zilvermeer waar een grote camping is. Hier worden ze 

vooral gebruikt door jongeren en joggers die passeren. 
 

De bescheiden buizen, waar u het over hebt, in het provinciaal groendomein Rivierenhof 

zijn calisthenics toestellen. Dat is een specifieke vorm van fitness gebaseerd op 

krachttraining, gebruik makend van het eigen lichaamsgewicht. Die toestellen worden daar 

vaak gebruikt, maar zijn gericht op een heel specifieke doelgroep van ervaren sporters, 

want daar begin je niet zomaar aan.  
 

Dus wat betreft de vraag wat het onderzoeken betreft: dat hebben we eigenlijk al gedaan.  

Wat betreft het plaatsen: waar het simpel is, is het reeds gebeurd, maar het verder 

uitrollen in de groendomeinen is geen optie in deze. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Wie het voorstel steunt, stemt ja; 

De anderen nee, of onthouding. 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

 8 leden hebben ja gestemd; 

19 leden hebben nee gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Het voorstel wordt niet goedgekeurd met 8 stemmen ja, bij 19 stemmen nee en 

7 onthoudingen. 
 

 

VOORZITTER.- Dan lassen we nu een korte pauze in van een tiental minuten. 
 

 

De vergadering wordt geschorst om 15.48 uur en heropend om 16.02 uur. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 106 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 

Streekbeleid en Europa. Subsidiëring van 

het provinciaal economisch beleid. 

Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met ruim 250 ondernemingen actief in de chemie, kunststoffen en life sciences, en 

een jaarlijkse toegevoegde waarde van ruim 5 miljard EUR, mag de provincie 

Antwerpen zich een chemiecluster van wereldformaat beschouwen. Naast de 

petrochemie in de haven telt Antwerpen heel wat andere toonaangevende bedrijven 

in de sector. Ondanks het economische belang van de chemie en de 

alomtegenwoordigheid van de producten van deze bedrijven in ons dagelijks leven, 

is de sector weinig gekend en heeft hij bovendien met heel wat vooroordelen te 

kampen. 

 

Precies met die vooroordelen wil POM Antwerpen met het project “We Are 

Chemistry” komaf maken. De doelstellingen van het project zijn drieledig: 

 Sectorimago van de chemie bijstellen 

 Chemie als aantrekkelijke werkgever promoten 

 Chemie als studiekeuze stimuleren 

 

De acties van het project ‘We Are Chemistry’ situeren zich in het domein 

tewerkstelling en onderwijs. Wegens het succes van vorig jaar (bezoek van 

500 jongeren) en op vraag van de bedrijven wordt er dit jaar (20 maart 2019) 

opnieuw geopteerd voor een namiddag- en avondluik.  

 

Tijdens het jobevent wordt ruime aandacht besteed aan de chemie als een 

veelzijdige werkgever. Ook wordt de blik op chemie van de aanwezigen verruimd 

en zetten de bedrijven hun beste beentje voor om hun openstaande vacatures in te 

vullen. Dit jobevent vindt plaats in samenwerking met de VDAB en Talentenfabriek 

en krijgt de steun van essenscia Vlaanderen.  

 

Ook op de vraag vanuit het onderwijs om verdere initiatieven te ondernemen naar 

een concretere lesinvulling die beter aanleunt bij de bedrijfspraktijk in de chemie, 

speelt POM Antwerpen in door het organiseren van bedrijfsbezoeken op maat. Door 

de chemie in de praktijk tastbaar voor stellen aan zowel leraren als leerlingen 

worden de 17-en 18-jarigen warm gemaakt om chemie als latere studiekeuze te 

overwegen.  

 

De totale projectkosten voor ‘We Are Chemistry’ worden geraamd op 102.000 EUR. 

Voorgesteld wordt om een projectsubsidie van 22.500 EUR te voorzien ten behoeve 

van POM Antwerpen voor het project ‘We Are Chemistry’. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

BESLUIT: 

Enig artikel:  

Ingestemd wordt met een subsidie van 22.500,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘We Are Chemistry’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 

POM Antwerpen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Op 15 december 2005 hechtte uw raad zijn goedkeuring aan de oprichting en de 

statuten van POM Antwerpen. 
 

Wegens de hernieuwing van uw raad na de verkiezingen van 14 oktober ll. moeten 

de organen van POM Antwerpen ook hernieuwd worden. 
 

Artikel 10 van de statuten bepaalt dat uw raad een voorzitter en (een) 

ondervoorzitter(s) kiest onder de gedeputeerden. 
 

Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur bestaat uit 

15 stemgerechtigde leden, aangeduid door de provincieraad, waarvan: 

 

 11 leden namens de provincie: als vertegenwoordigers van de provincie komen 

enkel de leden van de deputatie en de provincieraad in aanmerking. 

 2 leden namens de werknemersorganisaties, voorgedragen door de raad van 

bestuur van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie 

Antwerpen 

 2 leden namens de werkgeversorganisaties, voorgedragen door de raad van 

bestuur van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie 

Antwerpen. 

De voordrachten voor werknemers- en werkgeversorganisaties vanuit de vzw ERSV 

Provincie Antwerpen worden per schrijven meegedeeld aan de POM zodra ze 

gekend zijn. 
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De Algemene vergadering van vzw ERSV Provincie Antwerpen heeft op 25 juni 2018 

beslist om bij de voorstelling van hun vertegenwoordiger(s) in 2019 rekening te 

houden van een afstemming van mandaten met de bestuursorganen van de 

VZW ERSV Provincie Antwerpen en de POM Antwerpen en hiervoor de nodige 

afstemming via overleg te organiseren. 
 

De mandaten worden als volgt verdeeld: 5 N-VA, 2 CD&V, 2 Groen, 2 Vl. Belang. 
 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 14 februari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als bestuurders van POM Antwerpen worden aangeduid: 

 

Namens de provincie: 

 

1. Ludwig Caluwé (CD&V) 

2. Wendy Weckhuysen (CD&V) 

3. Mireille Colson (N-VA) 

4. Seppe Gys (N-VA) 

5. Luk Lemmens (N-VA) 

6. Isabelle Vrancken (N-VA) 

7. Ilse Jacques (N-VA) 

8. Wim Verheyden (VB) 

9. Stefan De Winter (VB) 

10. Diederik Vandendriessche (Groen) 

11. Louis Schoofs (Groen) 
 

Artikel 2: 

De heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, wordt aangeduid als voorzitter van 

POM Antwerpen. 
 

Artikel 3: 

De heer Luk Lemmens, gedeputeerde, wordt aangeduid als ondervoorzitter van 

POM Antwerpen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

30 stemmen ja, bij 1 stem nee en 4 onthoudingen. 
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Nr. 4/3 van de agenda 
 

Vzw ERSV. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Sinds 1 juli 2005 is de vzw ERSV Provincie Antwerpen actief. Dit 

samenwerkingsverband richtte vanuit haar decretale opdracht de Sociaal-

Economische Raden van de Regio’s (SERR) en de Regionaal Sociaal-Economische 

Overlegcomités (RESOC) op in de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en 

Mechelen. Deze RESOC en SERR-werking is in de praktijk overgenomen door de 

streekplatformen Kempen, Waas en Dender, Rivierenland, Antwerpse Voorkempen 

en Rupelstreek/Zuidrand. 
 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in deze vzw opnieuw ingevuld te worden, maar niet meer in de 

arrondissementswerking van de RESOC’s en SERR’s. 
 

De statuten (art. 17) bepalen dat de gemeenten en de provincie samen 

6 kandidaat-bestuurders kunnen voordragen. Het bijhorende protocol specifieert 

dat de gemeenten en de provincie elk 3 van deze bestuursmandaten zullen 

bekleden. Tevens bepaalt art. 17 §2 dat het voorzitterschap van de raad van 

bestuur aan de provincie toekomt. 
 

Daarnaast kan de provincie overeenkomstig art. 27 van de statuten ook 

3 vertegenwoordigers (louter raadgevend) aan te duiden voor de platformfunctie. 
 

In de laatste algemene vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen is 

afgesproken om samenstelling van de rade van bestuur van de vzw ERSV Provincie 

Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen zo veel 

mogelijk op elkaar af te stemmen. 
 

Tenslotte dient uw raad een provinciale vertegenwoordiger als vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering aan te duiden. 
 

Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat er geen statutaire 

onverenigbaarheid is tussen het mandaat van afgevaardigde op de algemene 

vergadering en van bestuurder. 
 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 

legislatuur: 
 

Bestuursorgaan Functie Invulling mandaten 

Algemene vergadering  voorzitter Ludwig Caluwé (CD&V) 

Raad van Bestuur ERSV 
 
 
Platformfunctie 

Voorzitter 
Bestuurders 
 
 

(louter raadgevend) 

Ludwig Caluwé (CD&V) 
1. Eric Janssens (N-VA) 
2. Ludwig Caluwé (CD&V) 
3. Rik Röttger (sp.a) 

1. Eddy Verhaeven (N-VA) 
2. Peter Bellens (CD&V) 
3. Frank Geudens (sp.a) 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de deelname van de provincie aan de vzw Erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Ludwig Caluwé, gedeputeerde, wordt aangeduid om de provincie Antwerpen te 

vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vzw ERSV Provincie 

Antwerpen. Deze vertegenwoordiger wordt tevens voorgedragen als voorzitter. 

 

Artikel 2: 

Als kandidaat-bestuurders van de vzw ERSV Provincie Antwerpen worden namens 

de provincie voorgedragen: 

 

1. Ludwig Caluwé (CD&V) (voorzitter) 

2. Seppe Gys (N-VA) 

3. Linda Lauwers (N-VA) 

4. Ilse Jacques (N-VA) 

 

Artikel 3: 

Volgende provinciale vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de 

platformfunctie met raadgevende stem: 

 

1. Isabelle Vrancken (N-VA) 

2. Wendy Weckhuysen (CD&V) 

3. Mireille Colson (N-VA) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 33 leden nemen eraan deel. Er zijn 

19 stemmen ja, bij 1 stem nee en 13 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Vzw Innotek. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging in de vzw Innotek opnieuw ingevuld te worden. 

De provincie Antwerpen was in de vorige legislatuur vertegenwoordigd in deze vzw 

door: 
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Algemene vergadering Raad van Bestuur 

  

1. Ludwig Caluwé, voorzitter 1. Ludwig Caluwé (voorzitter) 

2. Els Baeten 2. Bert Corluy 

3. Luc Bungeneers 3. Jan De Haes 

4. Bert Corluy 4. Koen Dillen 

5. Jan De Haes 5. Benedicte Geniets 

6. Vera De Hert 6. Kris Goossens 

7. Koen Dillen 7. Koen Palinckx 

8. Benedicte Geniets 8. Michel Meeus 

9. Kris Goossens 9. Werner Hens 

10. Ilse Jacques 10. Frank Sels 

11. Koen Palinckx 11. Daniël Marcipont 

12. Nicole Boonen 12. Hans Schoofs 

13. Michel Meeus 13. Koen Kerremans 

14. Mien Van Olmen  

15. Werner Hens  

16. Frank Sels  

17. Sener Ugurlu  

18. Daniël Marcipont  

19. Hilde De Lobel  

20. Hans Schoofs  

21. Patrick Feyaerts  

22. Koen Kerremans  

23. Diederik Vandendriessche  

 

In zitting van 26 juni 2014 hechtte uw raad goedkeuring aan een ontwerp van 

statutenwijzigingen van vzw Innotek, waarna de provinciale vertegenwoordiging 

enkel nog bestond uit gedeputeerden Ludwig Caluwé en Bruno Peeters in de raad 

van bestuur. 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de hernieuwing van de bestuursorganen van de vzw Innotek na de jongste 

provincieraadsverkiezingen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als lid van de algemene vergadering van de vzw Innotek wordt namens de 

provincie voorgedragen: 

1. Seppe Gys (N-VA)  

 

Artikel 2: 

Als kandidaat-bestuurders van de vzw Innotek worden namens de provincie 

voorgedragen: 

1. Ludwig Caluwé (CD&V) 

2. Jan De Haes (N-VA) 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

19 stemmen ja, bij 1 stem nee en 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 

Vlaamse Landmaatschappij. Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging van de Vlaamse Landmaatschappij opnieuw ingevuld te 

worden. 

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 

legislatuur:  

- Algemene vergadering: Mien Van Olmen, provincieraadslid 

-  Raad van bestuur (op een dubbele lijst): gedeputeerde Ludwig Caluwé en 

Mien Van Olmen, provincieraadslid 

 

Uw raad gelieve in de nieuwe aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt om als effectief lid van de Algemene Vergadering van de 

Vlaamse Landmaatschappij namens de provincie voor te dragen: mevrouw Mien 

Van Olmen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt om als kandidaat-bestuurders van de Vlaamse 

Landmaatschappij namens de provincie, op een dubbele lijst, zowel een mannelijke 

als vrouwelijke kandidaat voor te dragen: 
 

Gedeputeerde Ludwig Caluwé 

Mevrouw Mien Van Olmen, provincieraadslid 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
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De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

21 stemmen ja, bij 14 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw. 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) vzw vraagt om het 

lidmaatschap van de Provincie Antwerpen bij zijn Raad van Bestuur bij voorkeur te 

laten invullen door een gedeputeerde. 

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de Raad 

van Bestuur gedurende de vorige legislatuur: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt om voor de vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van 

het Landbouwcentrum voor Voedergewassen voor te dragen namens de provincie: 

gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
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Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciale Landbouwkamer. 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging van de Provinciale Landbouwkamer opnieuw ingevuld te 

worden.  

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 

legislatuur: 

- Bureau: gedeputeerde Ludwig Caluwé  

- Algemene Vergadering: gedeputeerde Ludwig Caluwé 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in het Bureau van de Provinciale 

Landbouwkamer voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde Ludwig 

Caluwé. 

 

Artikel 2:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van de 

Provinciale Landbouwkamer voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde 

Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

19 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver. 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging van het Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver 

opnieuw ingevuld te worden.  

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 

legislatuur: 

 

- Raad van bestuur: gedeputeerde Ludwig Caluwé  

- Algemene Vergadering: gedeputeerde Ludwig Caluwé 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van het 

Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver voor te dragen namens de 

provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

Artikel 2:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van 

het Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver voor te dragen namens 

de provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
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Nr. 4/9 van de agenda 

 

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en 

voorlichting Biologische Teelt vzw (CCBT). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad dient de provinciale 

vertegenwoordiging van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en 

voorlichting Biologische Teelt vzw (CCBT) opnieuw ingevuld te worden.  

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de 

Algemene Vergadering gedurende de vorige legislatuur: gedeputeerde Ludwig 

Caluwé 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van 

het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt 

vzw (CCBT) voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
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Nr. 4/10 van de agenda 

 

Coördinatiecentrum Voorlichting en begeleiding 

Duurzame bemesting vzw (CVBB). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging.  

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging van het Coördinatiecentrum Voorlichting en begeleiding 

Duurzame bemesting vzw (CVBB) opnieuw ingevuld te worden.  

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de 

Algemene Vergadering gedurende de vorige legislatuur: gedeputeerde Ludwig 

Caluwé  

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van 

het Coördinatiecentrum Voorlichting en begeleiding Duurzame bemesting vzw 

(CVBB) voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
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Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad dient de provinciale 

vertegenwoordiging van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw 

opnieuw ingevuld te worden.  

 

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de 

Algemene Vergadering onder de B-leden gedurende de vorige legislatuur: 

gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering onder 

de B-leden van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM) 

voor te dragen namens de provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw vzw (VILT). 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 

vertegenwoordiging van het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw 

vzw (VILT) opnieuw ingevuld te worden.  
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Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 

legislatuur: 

- Raad van bestuur: gedeputeerde Ludwig Caluwé  

- Algemene Vergadering: gedeputeerde Ludwig Caluwé 

 

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van het 

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw vzw (VILT) voor te dragen 

namens de provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

Artikel 2:  

Goedgekeurd wordt om als vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van 

het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw vzw (VILT) voor te dragen 

namens de provincie: gedeputeerde Ludwig Caluwé. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde 

tegemoetkoming. Vrijstellingen. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het oog op vrijstelling in de algemene provinciebelasting werd om de 

medewerking verzocht van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het 

sectoraal comité van de Sociale Zekerheid heeft op 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 

2013 en op 5 april 2016, een principebeslissing genomen om in te stemmen met 

het bezorgen van een lijst met inwoners van de provincie Antwerpen die op 

1 januari 2019 recht hebben op verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen onder de volgende voorwaarden: 

 

De provincie kent aan één, meerdere of alle categorieën van gerechtigden op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
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uitkeringen een voordeel toe. Zij staaft dit aan de hand van een provinciaal 

reglement. 

 

De provincie bezorgt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de lijst van de 

personen die potentieel voor dat voordeel in aanmerking komen. 

 

Op die lijst duidt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan of de betrokkene 

op het referentietijdstip al dan niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de provincie Antwerpen 

wordt een overeenkomst gesloten waarin melding wordt gemaakt van de 

voorwaarden van deze beraadslaging. De provincieraad wordt in kennis gesteld van 

deze overeenkomst. De gevraagde persoonsgegevens worden slechts meegedeeld 

nadat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bewijs van deze 

inkennisstelling heeft ontvangen. 

 

Uw raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

 

De deputatie heeft in zitting van 7 februari 2019 de overeenkomst tussen de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de provincie Antwerpen goedgekeurd. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op artikel 65 van de provinciewet; 

 

Gelet op de goedkeuring van de algemene provinciebelasting in de provincieraad 

van 23 november 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van de beraadslaging van het sectoraal comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling Sociale Zekerheid nr. 16/008 van 

2 februari 2016, gewijzigd op 7 juni 2016 en op 4 april 2017, over de oprichting 

van de buffer-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor 

de automatische toekenning van aanvullende rechten aan gerechtigden op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, en de mededeling hiervan aan de provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: Kennis wordt genomen van de overeenkomst tussen de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid en de provincie Antwerpen inzake de mededeling van 

persoonsgegevens waarin melding wordt gemaakt van de beraadslaging nr. 16/008 

en de erin opgenomen voorwaarden. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

Dit is een kennisname. 
 

Kennis wordt genomen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/14 en 4/15 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in 
 

Nr. 4/14 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° 

van het provinciedecreet. Opdracht voor schoonmaak 

van kantoren, diverse lokalen en aanhorigheden. 

Plaatsing van de opdracht, procedure en bestek. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Situering van de opdracht 

Van de gebouwen die door de provinciale diensten en instellingen gebruikt worden, 

is er een deel waarvan de schoonmaak gebeurt door externe firma’s:  

 één verdieping van het provinciehuis 

 het Lozanagebouw 

 het Havencentrum  

 de blokhutten van het Zilvermeer 

 Campus Vesta 

 De Warande,  

worden momenteel geheel of gedeeltelijk schoongemaakt door de firma Aronia.  

De opdracht van Aronia loopt ten einde op 30 september 2019.  

 

Voor bovengenoemde gebouwen dient een nieuwe opdracht aanbesteed te worden. 

Het team huisvesting opteert ervoor om één enkele ruime raamovereenkomst te 

plaatsen voor de schoonmaak van bovengenoemde gebouwen, en die opdracht 

bovendien zo te omschrijven dat de mogelijkheid bestaat om in de loop van de 

opdracht ook andere gebouwen of gedeeltes van gebouwen toe te voegen.  

 

Deze optie biedt het voordeel dat gedurende de ganse looptijd van 4 jaar in elke 

voorkomende situatie kan gekozen worden voor schoonmaak door eigen personeel 

of schoonmaak door extern personeel:  

 voor schoonmaak van verdiepingen van het Provinciehuis; 

 indien geen eigen personeel beschikbaar is (mogelijks eigen personeel 

verminderen indien schoonmaak door externen voordeliger blijkt);  

 voor uitzonderlijke schoonmaakopdrachten (bij werken, evenementen, …); 

 voor een soepele opvang van alle situaties die zich kunnen voordoen. 

 

Voor alle provinciale instellingen en provinciebedrijven bestaat dan eveneens de 

mogelijkheid om van dit contract gebruik te maken.  

 

Omvang van de opdracht 

De omvang van deze opdracht is moeilijk vooraf in detail te ramen omwille van 

bovengenoemde soepelheid.  

Op basis van de cijfers van het jaar 2018 wordt er voor een opdracht over vier jaar 

rekening gehouden met een kostprijs inclusief btw van 2.400.000 EUR. Ongeveer 

de helft hiervan is ten laste van de provinciale diensten (rechtspersoon provincie), 

de andere helft van de deelnemende verzelfstandigde entiteiten. Indien bijkomende 

entiteiten zoals de AP Hogeschool mee in de raamovereenkomst stappen kan de 

omvang oplopen tot 3.600.000 EUR btw inclusief. 
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Procedure 

Gezien de omvang van de opdracht stelt het team Overheidsopdrachten voor om de 

openbare procedure te kiezen voor het gunnen van deze opdracht.  

 

In het bestek zijn tal van voorwaarden opgenomen met betrekking tot de wijze van 

uitvoering. Op het vlak van duurzaamheid wordt het gebruik van 

reinigingsmethoden en –producten onderworpen aan een akkoord van de provincie. 

Op deze wijze kan de duurzaamheid hiervan voor 100% opgevolgd worden. Ook de 

reinigingsmethode met de actieve bacteriën van Bioorg is in het bestek opgenomen 

zodat die methode op vraag van de Provincie verder uitgebreid kan worden.  

Op het vlak van sociale economie worden de inschrijvers verplicht om minimum 

880 uren per jaar te laten uitvoeren door personen in gesubsidieerde 

tewerkstelling. 

 

Het bestek voorziet de evaluatie van de ingediende offertes aan de hand van 

volgende gunningscriteria:  

 Kostprijs voor 50%, als volgt samengesteld: 

o Totaalprijs van de schoonmaakwerken 40%  

o Aangeboden uurtarieven (standaard / afroep / enz) 20% 

o Aangeboden schoonmaakuren 20% 

o Aangeboden toezichturen 10% 

o Tarieven voor supplementaire werken 10% 

 Kwaliteit van de aangeboden dienstverlening voor 40%, als volgt 

samengesteld: 

o Personeel: opleiding, coaching, stabiliteit, vervangingen 20% 

o Planningen en taakkaarten 10% 

o Organisatie van het toezicht en account management 20% 

o Wijze van kwaliteitsopvolging en rapportering 15% 

o Materialen & Middelen: kwaliteit, ecologie, enz 10% 

o Managementrapportering 15% 

o Klachtenbeheer 10% 

 

 Sociale economie voor 10% 

o Aan de inschrijvers wordt een engagement gevraagd met 

betrekking tot inschakeling, opleiding en diversiteit.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019. 

 

Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de van plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is een opdracht voor schoonmaak van kantoren, 

diverse lokalen en aanhorigheden te plaatsen, uiterlijk voor 30 september 2019; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel:  

De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor uitbesteding 

van schoonmaak 2019-2023 ten behoeve van de provinciale instellingen en 

diensten goed en stelt als wijze van gunnen van deze opdracht de openbare 

procedure vast. 

De provincieraad keurt het voorgelegde bestek voor de opdracht goed.  

 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Dit is los van het feit dat ik die koppeling niet goed snap, maar goed, 

daar gaat mijn vraag niet over. 

Ik heb een opmerking bij die schoonmaak van kantoren. Het gaat hier niet over 20 of 

25.000 EUR. Het gaat hier over 3 miljoen. Ik vind het wat mager om hier argumenten te 

zeggen om ja of nee te stemmen. 

Het is een belangrijke opdracht. Het gaat om mensen die laaggeschoold zijn. Het gaat om 

contractuelen of statutairen. Er is een budget van 3 miljoen waarmee er naar externe 

bureaus wordt gegaan. Ik had minstens verwacht dat er nog een kleine evaluatie werd 

gemaakt, en niet dat we dat automatisch gaan verlengen omdat er een indexatie van 1 % 

nodig is. Dat is mijn opmerking. 

Voor die budgetten van 3 miljoen had ik hier toch iets meer verwacht. 

We zullen ons dan ook onthouden op dat punt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Ik ben voormalig vakbondsafgevaardigde in bedrijven. Ik heb gezien 

wat outsourcing met werknemers doet. Mensen die in onderaanneming gaan poetsen werken 

tegen heel lage lonen en worden tegen elkaar uitgespeeld. Die contracten drukken op de 

werkomstandigheden en de lonen van de mensen.  

Als voormalig vakbondsafgevaardigde ga ik mij dus onthouden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Zoals de medewerkers in de commissie gezegd hebben 

zijn ze tevreden over de wijze waarop de werkzaamheden momenteel plaatsvinden, en men 

moet natuurlijk blijven kuisen. Het gaat over 4 jaar, wat meteen het bedrag hoog maakt. 

Je moet het bedrag dus door 4 delen om het jaarbedrag te kennen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Natuurlijk moet het proper zijn. Mijn moeder was kuisvrouw. Ik weet 

wat het is om de bus te pakken, ergens te gaan kuisen en terug te komen, want we hadden 

ook geen auto. 

Voor mensen die dit werk uitvoeren heb ik een ongelooflijk respect, en ik denk dat ze een 

heel goede omkadering verdienen. Dat is waarom ik de kanttekening maak dat het toch wel 
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meer is dan te zeggen: ‘we zijn daar tevreden over’. Daar had ik toch wel wat meer 

verwacht. 

Dat is de argumentatie. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ik denk dat het voor de betrokken medewerkers toch 

wel van belang is dat hun firma dergelijk vast contract kan hebben met een zekerheid van 

een aantal jaren. Die mensen komen meestal wel naar hier, en hebben tevens hun vaste 

plek. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Ik ben blij dat ik hoor dat mijnheer Caluwé zegt dat ze een vaste plek 

hebben. Maar er is nog een verschil tussen een vaste plek hebben en de druk hebben van 

hun firma. 

Mijn vraag is: hoe gaan jullie toekijken op het welzijn en de stress van die mensen die 

komen poetsen? Want dat is wat gebeurt met onderaanneming en externalisering. De druk 

komt telkens op hij/zij die komt poetsen of hij/zij die komt werken. Als dan overgegaan 

wordt tot het geven van de opdracht naar een externe firma, op welke manier gaan jullie 

dan toekijken? 

Dat kan heel raar klinken, maar ik heb de effecten gezien op de werkvloer. 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. 

Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 

Restauratie. Fase 12 a: restauratie van de muurschilderingen 

van de zijbeuk zuid. Verrekening nr. 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 27 april 2017 keurde de provincieraad het ontwerp goed voor 

fase 12 a: restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de 

restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door 

bbvba Steenmeijer Architecten te Antwerpen, en stelde in toepassing van artikel 

26.§2.1°.d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 15 juni 2006 als wijze van gunnen van deze opdracht 

voor werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

vast. 

 

De kosten van deze werken werden geraamd op 261.343,00 EUR + 54.882,03 EUR 

(21 % btw) = 316.225,03 EUR. 

 

In zitting van 29 maart 2018 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan 

cvba IPARC te Kampenhout, voor een bedrag van 163 073,45 EUR (incl. btw). 
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Thans wordt verrekening nr. 1 voorgelegd, onder verwijzing naar de bijgevoegde 

verantwoordingen vanwege de ontwerper en de offertes van de opdrachtnemer, 

omvattende: 
 

VV  in meer 

1. Applicaties papier: 10.012,95 EUR 

2. Fixatie polychromie schilderijnissen: 5.654,32 EUR 

- Totaal in meer: 15.667,27 EUR 

- 21% btw: 3.290,13 EUR 

- Algemeen totaal: 18.957,40 EUR 

 

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 

uitvoeringstermijn van 14 werkdagen. 

 

Vermits de bijkomende uitgaven bij deze opdracht ingevolge verrekening nr. 1 

reeds meer dan 10% van de gunningsprijs bedragen, worden voorgelegde werken 

in meer aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De offertes van de opdrachtnemer en de verantwoordingen van de ontwerper zijn 

digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 februari 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

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

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

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

provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De raad keurt de werken in meer goed ten bedrage van 18.957,40 EUR (incl. btw), 

opgenomen in verrekening nr. 1 voor fase 12 a: restauratie van de 

muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de restauratie van de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgedragen aan cvba IPARC te Kampenhout. 
 

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 

uitvoeringstermijn van 14 werkdagen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/14 en 4/15 worden goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 1 stem 

nee en 1 onthouding. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/16 en 4/17 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in 
 

Nr. 4/16 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. 

Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw technisch centrum. 

Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. 

Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 28 juni 2018 keurde de provincieraad het voorlopig 

onteigeningsbesluit met onteigeningsplan goed voor de verwerving van de woning 

Turnhoutsebaan 220 met het oog op het bouwen van een technisch centrum in het 

provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne, Antwerpen. 

 

Bij het onteigeningsbesluit dienden de noodzaak en het openbaar nut gemotiveerd 

te worden. De hiernavolgende argumenten werden en worden ingeroepen: 

 

1° het openbaar nut: 

“In de hedendaagse beheervisies van parken wordt alle verkeer (zowel van 

bezoekers als van leveranciers en eigen vervoer) zo veel mogelijk uit het park 

geweerd. Enkel verkeer noodzakelijk voor het eigenlijke parkonderhoud kan nog in 

een park als het provinciaal groendomein Rivierenhof toegelaten worden. Dit 

vergroot sterk de veiligheid en de rust in het park. Het Rivierenhof is één van de 

drukste parken van België met een geschat aantal van 1.000.000 bezoekers per 

jaar. Het park wordt niet alleen veelvuldig gefrequenteerd door de eigenlijke 

recreanten; het wordt daarnaast ook veelvuldig gebruikt door fietsende 

schoolkinderen en fietsers op weg naar het werk of thuis. Het drukste recreatieve 

fietsknooppunt van Vlaanderen bevindt zich in het Rivierenhof. Om de veiligheid 

voor fietsers te verhogen legde het district Deurne recent het kruispunt van de 

hoofddreef met de Hooftvunderlei opnieuw aan, waarbij fietsers en voetgangers een 

veiligere oversteek krijgen en de functie van de dreef als recreatieve as voor 

voetgangers en fietsers nog versterkt werd. Het is duidelijk dat gemotoriseerd 

verkeer hier zo veel mogelijk vermeden dient te worden. 

 

Een bijkomend positief effect is dat het sterk terugdringen van het gemotoriseerd 

verkeer de belevingswaarde van het park verhoogt. Het PRUP Rivierenhof streeft er 

trouwens naar om niet alleen de veiligheid van voetgangers en fietsers te 

verhogen, maar ook om het park - en dan vooral het centrale en het zuidelijke 

gedeelte - te reserveren voor zachte recreatie en natuur. Het Rivierenhof is door 

een historische evolutie thans verworden tot een versnipperd geheel van allerlei 

bestemmingen, activiteiten en bebouwing. Zo worden ook de aldaar aanwezige 

sportterreinen, clubhuizen en parkings naar twee ‘sportclusters aan de rand van het 

domein verplaatst. In het nieuwe sportlandschap worden de activiteiten 

ondergebracht in een oostelijk en een westelijk gebied voor sport; elk met eigen 

parkeerfaciliteiten. De ligging in het noorden van het park vergroot de 

toegankelijkheid van de gebieden. Door de locatie aan de randen van het park kan 

gelijktijdig het groendomein maximaal gehandhaafd blijven. 

Het centraliseren van alle thans over het park verspreide dienstinfrastructuur past 

eveneens in die visie. Verouderde en minder waardevolle gebouwen zullen worden 

gesloopt, en de natuur wordt er hersteld. 
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Op die manier wordt het thans gefragmenteerde en chaotische provinciaal 

groendomein Rivierenhof opnieuw een aangename combinatie van natuurgebied en 

historische zones (kasteel Rivierenhof, Sterckshof en Openluchttheater), met nog 

ruimte voor sportrecreatie langs de randen grenzend aan woongebied.” 

 

2° de noodzaak: 

“Om de technische diensten die nu over het park verspreid zijn te kunnen 

centraliseren overeenkomstig de nieuwe beheervisie, moet er een technisch 

gebouw opgericht worden aan de rand van het park. Hierbij is niet over één nacht 

ijs gegaan. Er werd een oefening gemaakt wat de meest geschikte locatie voor het 

technisch centrum zou zijn. Er werden 6 mogelijke locaties onderzocht, telkens 

gelegen aan het park en met vlotte bereikbaarheid vanop de openbare weg. De 

locaties werden getoetst aan 9 criteria, met name: bestemming volgens het PRUP, 

de beschikbare grondoppervlakte, de uitvoerbaarheid in de tijd, de mogelijkheid tot 

uitbreiding, de toegangen, de relatie met de directe omgeving, het hypothekeren 

van andere (toekomstige) parkfuncties, het verlies aan groene ruimte, en de 

prijsconsequentie.  

Van de 6 locaties kon er - rekening houdend met het gewestplan, het PRUP en de 

stedelijke bouwvoorschriften - slechts 1 weerhouden worden die aan álle 

voorwaarden voldoet, met name de zone rond het directiegebouw. 

 

Het enig mogelijke andere alternatief - de locatie langs de Rijkswachtersdreef/ 

Ruggeveldlaan - houdt tal van structurele nadelen in. 

De zone aan de Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan is immers veel minder geschikt 

omwille van de moeilijkere verkeersafwikkeling, waarbij bijkomend gevaar 

gecreëerd wordt door alle verkeersstromen te gaan concentreren bij de educatieve 

zone van de kinderboerderij waar jaarlijks een 13.000 kinderen educatie komen 

volgen. Ook is deze alternatieve locatie moeilijk te verzoenen met de noodzaak van 

het behoud van de weilanden waarop de boerderijdieren grazen, en heeft zij een 

moeilijk te verantwoorden landschappelijke inplanting. Door het technisch centrum 

op deze locatie te bouwen zou groengebied opgeofferd worden ten gunste van 

bebouwing, daar waar op de locatie rond het directeursgebouw - gelegen langs een 

drukke baan en te midden van lintbebouwing - uitgeleefde en te slopen woningen 

vervangen kunnen worden door een nieuwbouw, en er dus geen groengebied 

verloren gaat. Daarenboven bevindt zich naast deze locatie een bunker waar de 

aanwezigheid van vleermuizen gemeld is. De vleermuis is een beschermde 

diersoort. De ontwikkeling van een technisch centrum op deze locatie brengt hun 

habitat in het gedrang.  

 

Op de locatie van de directeurswoning (Turnhoutsebaan 232) vallen alle 

voornoemde nadelen weg. De inplanting van het technisch centrum langs de drukke 

Turnhoutsebaan is natuurlijk en vlot bereikbaar. Het centrum vormt op die plaats 

dan de overgang tussen de stad en het groendomein. Momenteel bestaat deze zone 

uit een uitgeleefde huizenrij naast de directeurswoning. Deze huizenrij - lopende 

van de woningen Turnhoutsebaan 218 tot en met 230 is volledig eigendom van de 

Provincie, met uitzondering van de woning nr. 220. Deze woning is aldus volledig 

omringd door provinciale eigendommen (zowel links als rechts, maar ook achter het 

huis waar nu een technisch atelier staat). Aan deze woningen kan geen 

bestemming meer worden gegeven, want ze zijn verkrot en de Provincie betaalt 

hiervoor leegstandsbelasting, zodat een sloop en een nieuwbouw de logische 

conclusie is. Het na de sloop louter opvullen van de vrijgekomen open ruimte met 

beplanting geeft op die locatie maar een zeer geringe meerwaarde, die in het niet 
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valt bij de negatieve impact van de eventuele bouw van het technisch centrum 

langs de Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan.” 

 

Voor dit onteigeningsplan werd een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep van 

12 november 2018 tot en met 11 december 2018. Op 11 december 2018 ontving 

het team Vastgoed bij monde van advocatenkantoor Verbist Advocatuur een 

bezwaarschrift van de enige onteigende in dit dossier, de heer Jan Sterck. Meester 

Reiner Tijs heeft namens de provincie een weerlegging van dit bezwaarschrift 

geschreven. 

Een verslag van het openbaar onderzoek, het bezwaarschrift en de weerlegging 

ervan werden als bijlage toegevoegd. 

 

De aangehaalde bezwaren kunnen samengevat als volgt weerlegd worden: 

 

a) De onteigening ten voordele van de oprichting van technische ruimten en 

stalplaatsen voor het onderhoudsmaterieel van een openbaar stadspark dient 

geen algemeen nut. 

De onteigeningsvoorwaarde van algemeen nut is niet vervuld indien de 

onteigening in hoofdzaak private belangen nastreeft en hierbij slechts in 

ondergeschikte orde het algemeen nut of belang dient. Het onderhoud van het 

park, de veiligheid van de bezoekers en de beoogde herinrichting (tegengaan 

van de huidige versnippering van de aanwezige natuur en verplaatsen van 

gebouwen naar de rand van het park) dienen wél het algemeen nut. 

Dat er andere (en naar de mening van de bezwaarindiener betere) locaties zijn 

voor het technisch centrum, doet geen afbreuk aan het algemeen nut in het 

kader waarvan de voorliggende onteigening wordt doorgevoerd. 

 

b) De noodzaak van het doel van de onteigening wordt tegengesproken. Volgens 

de bezwaarindiener is het mogelijk om het technisch centrum elders in het park 

op te richten, zonder dat hiervoor een onteigening buiten het park nodig zou 

zijn. 

De onteigening heeft niet alleen als doel de bouw van het technisch centrum, 

maar ook - zoals onder punt a) beschreven - de herindeling/herinrichting van 

het park. Daar de inrichting en de (verkeers)veiligheid naar de bezoekers toe 

als ongewenst worden beoordeeld in hedendaagse beheersvisies voor parken, 

werden uitsluitend potentiële locaties aan de rand van het park onderzocht. 

Alle mogelijke locaties werden grondig onderzocht alvorens voor de thans 

voorgestelde locatie en de daarmee gepaard gaande onteigening te opteren. 

Op de overige vijf potentiële locaties zou dan wel een technisch centrum 

gebouwd kunnen worden: deze locaties voldoen niet aan de bijkomende 

doelstellingen. Daarom is de onteigening noodzakelijk. 

 

c) Het voorlopig onteigeningsbesluit is niet afdoende gemotiveerd volgens de wet 

van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

en het materiële motiveringsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur.  

Een bestuursdocument dient formeel gemotiveerd te worden indien er sprake is 

van een eenzijdige handeling, met een individueel karakter, die bovendien 

rechtsgevolgen teweegbrengt in hoofde van één of meerdere bestuurden. Een 

projectnota heeft geen individueel karakter, noch brengt de projectnota op zich 

reeds enige rechtsgevolgen in hoofde van de bezwaarindiener teweeg. Ook het 

onteigeningsbesluit is maar voorlopig, waardoor het geen rechtsgevolgen 

teweeg kan brengen en dus niet onder het toepassingsgebied van deze wet kan 

vallen. 
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c.1) Er is voldoende ruimte in het provinciaal park. 

 Er wordt onder punten a) en b) afdoende gemotiveerd waarom alle andere 

locaties ongeschikt blijken voor de bouw van een nieuw technisch centrum met 

inachtneming van een hedendaagse visie op parkbeheer. In tegenstelling tot 

wat de bezwaarindiener voorhoudt, vertrekt noch de projectnota, noch het 

voorlopig onteigeningsbesluit vanuit enige ‘geviseerde’/geprefereerde optie. De 

nadelen van een onteigening, ook vanuit financieel oogpunt, werden wel 

degelijk bij de uiteindelijke keuze voor de locatie aan de Turnhoutsebaan 

betrokken. 

 

c.2) Het projectplan blijft zeer algemeen. 

 De projectnota geeft een voldoende gedetailleerde beschrijving van het project, 

alsook een duidelijk overzicht van de uit te voeren werken in de vorm van een 

bouwprogramma d.d. 12 september 2013, hetgeen wel degelijk als projectplan 

in de zin van artikel 12, 1° van het Onteigeningsdecreet dient begrepen te 

worden. Nergens bepaalt dit artikel dat er thans reeds een concrete plattegrond 

van het op te richten gebouw of een gedetailleerd bestek dienen bijgevoegd te 

worden. Het artikel bepaalt ook niet dat er nu al een realisatietermijn 

meegedeeld moet worden. De bezwaarindiener geeft trouwens nergens aan dat 

hij het onteigeningsdoel zelf wenst te realiseren. 

 

c.3) Locatie 2 (…..) werd onrechtmatig beoordeeld. 

 De kritiek heeft enkel betrekking op een (beperkte) verwijzing naar de 

vermoedelijke aanwezigheid van (beschermde) vleermuizen ter hoogte van een 

bunker aan de rand van locatie 2. Er wordt gesuggereerd dat locatie 2 enkel 

hierom werd afgewezen. Zowel uit de projectnota als uit het voorlopig 

onteigeningsbesluit blijkt dat er meerdere redenen in overweging werden 

genomen bij de beoordeling van deze locatie, met name het verkeer dat 

bijkomend gevaar oplevert voor de gemiddeld 13.000 jaarlijkse bezoekers aan 

de naastgelegen kinderboerderij, en een moeilijk te verantwoorden 

landschappelijke inplanting, waardoor een open groenzone zou worden 

opgeofferd ten voordele van bijkomende bebouwing en het doorzicht naar het 

park zou worden gehinderd.  

 

c.4) Er werd niet voldaan aan de onderhandelingsplicht. 

De provincie heeft een aangetekend schrijven verstuurd waarin een bezoek 

door een expert wordt voorgesteld teneinde de waarde van diens pand te 

bepalen. Dat heeft de bezwaarindiener steeds geweigerd. Het kan niet dat hij 

zelfs nog maar het startpunt van een onderhandeling, nl. het schattingsverslag, 

verhindert om hieruit te concluderen dat de provincie niet voldaan zou hebben 

aan haar onderhandelingsplicht. Door een bezoek aan het pand te verhinderen 

bemoeilijkt de bezwaarindiener zelf de onderhandelingen. Ook kan dit 

argument momenteel niet ingeroepen worden aangezien een schriftelijk aanbod 

tot vier weken voor het uitbrengen van de dagvaarding bij de vrederechter kan 

worden overgemaakt. 

 

c.5) De onteigening werd ingegeven door financiële overwegingen. 

In tegenstelling tot wat de bezwaarindiener eenzijdig beweert, is het niet 

kennelijk onredelijk dat de provincie eveneens de financiële implicaties van een 

keuze voor een welbepaalde locatie beoordeelt. De keuze voor de locatie 

langsheen de Turnhoutsebaan houdt zowel een positieve financiële implicatie 

(het vervallen van de thans te betalen leegstandsheffing) als een negatieve 

financiële implicatie (onteigeningsvergoeding + kosten afbraak bestaande 
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bebouwing) in, hetgeen ook in de projectnota wordt overwogen. De 

onteigeningsnoodzaak wordt geenszins louter op basis van financiële 

overwegingen onderbouwd. 

 

d) Schending van het redelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel als 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

De bezwaarindienende partij werpt een schending op van het 

proportionaliteitsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, maar laat na een 

omschrijving van dit beginsel van behoorlijk bestuur uiteen te zetten, laat 

staan dat er een concrete schending van het beginsel wordt opgeworpen. Er 

wordt enkel verwezen naar elementen (vermeend onterechte beoordeling van 

de aanwezigheid van vleermuizen, vermeend vaag projectplan, vermeend 

gebrek aan onteigeningsnoodzaak…) die reeds in de voorgaande bezwaren 

werden uiteengezet. 

 

Het belangrijkste argument van de tegenpartij is het feit dat van alle onderzochte 

locaties de keuze van de provincie juist valt op de enige locatie waarvoor een 

onteigening nodig is. Het tegenargument van de provincie is dat die keuze in 

hoofdzaak is ingegeven door het streven om alle niet-natuurgebonden functies naar 

de rand van het park te verplaatsen teneinde de natuurbeleving in het park te 

herstellen en de veiligheid van de bezoekers te verhogen. 

Om dat tegenargument kracht bij te zetten, wordt aan het dossier ook een lijst 

toegevoegd van alle investeringen die de provincie in dat kader al heeft gedaan en 

nog zal doen. 

 

Na afweging van alle elementen stelt de deputatie de provincieraad voor het 

voorgelegde onteigeningsplan, de projectnota ‘Technisch Centrum Rivierenhof’, 

alsook de opgegeven motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de 

noodzaak van de onteigening ongewijzigd en definitief goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Er is krediet voor de verwerving voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het PRUP Rivierenhof van 23 april 2009; 

 

Gelet op de projectnota Technisch Centrum Rivierenhof; 

 

Overwegend dat voor het realiseren van dit technisch centrum de verwerving van 

de woning Turnhoutsebaan 220 nodig is; 

 

Gelet op het voorgelegde onteigeningsplan; 

 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van 

de onteigening; 

 

Gelet op het bezwaarschrift van de heer Jan Sterck, ingediend bij monde van de 

bvba Verbist Advocaten; 
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Gelet op de weerlegging van het bezwaarschrift van de heer Jan Sterck door 

meester Reiner Tijs; 

 

Gelet op het verslag van het openbaar onderzoek; 

 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende 

onteigening voor het algemeen nut, en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7 (“De 

gemeenten en provincies kunnen tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze 

oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de 

infrastructuur of het beleid inzake respectievelijk de gemeentelijke en de 

provinciale aangelegenheden.”); 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering 

van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer 

bepaald artikelen 2 en 42, §1; 

 

Gelet op het bestuursakkoord 2013-2018 van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Het onteigeningsplan van 27 juli 2015, opgemaakt door provinciaal 

landmeter-expert Johan Arnauw, met plannummer 1/1, voor de woning met grond, 

kadastraal gekend als Antwerpen, 31ste afdeling, sectie B, nr. 43t, 129 m² groot 

volgens kadaster, wordt definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

De projectnota zoals voorgebracht in bijlage wordt definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar 

nut en van de noodzaak van de onteigening: 

 

 - Het openbaar nut: 

In de hedendaagse beheervisies van parken wordt alle verkeer (zowel van 

bezoekers als van leveranciers en eigen vervoer) zo veel mogelijk uit het park 

geweerd. Enkel verkeer noodzakelijk voor het eigenlijke parkonderhoud kan nog 

in een park als het provinciaal groendomein Rivierenhof toegelaten worden. Dit 

vergroot sterk de veiligheid en de rust in het park. Het Rivierenhof is één van de 

drukste parken van België met een geschat aantal van 1.000.000 bezoekers per 

jaar. Het park wordt niet alleen veelvuldig gefrequenteerd door de eigenlijke 

recreanten; het wordt daarnaast ook veelvuldig gebruikt door fietsende 

schoolkinderen en fietsers op weg naar het werk of thuis. Het drukste 

recreatieve fietsknooppunt van Vlaanderen bevindt zich in het Rivierenhof. Om 

de veiligheid voor fietsers te verhogen legde het district Deurne recent het 

kruispunt van de hoofddreef met de Hooftvunderlei opnieuw aan, waarbij fietsers 

en voetgangers een veiligere oversteek krijgen en de functie van de dreef als 

recreatieve as voor voetgangers en fietsers nog versterkt werd. Het is duidelijk 

dat gemotoriseerd verkeer hier zo veel mogelijk vermeden dient te worden. 
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Een bijkomend positief effect is dat het sterk terugdringen van het 

gemotoriseerd verkeer de belevingswaarde van het park verhoogt. Het PRUP 

Rivierenhof streeft er trouwens naar om niet alleen de veiligheid van 

voetgangers en fietsers te verhogen, maar ook om het park - en dan vooral het 

centrale en het zuidelijke gedeelte - te reserveren voor zachte recreatie en 

natuur. Het Rivierenhof is door een historische evolutie thans verworden tot een 

versnipperd geheel van allerlei bestemmingen, activiteiten en bebouwing. Zo 

worden ook de aldaar aanwezige sportterreinen, clubhuizen en parkings naar 

twee ‘sportclusters aan de rand van het domein verplaatst. In het nieuwe 

sportlandschap worden de activiteiten ondergebracht in een oostelijk en een 

westelijk gebied voor sport; elk met eigen parkeerfaciliteiten. De ligging in het 

noorden van het park vergroot de toegankelijkheid van de gebieden. Door de 

locatie aan de randen van het park kan gelijktijdig het groendomein maximaal 

gehandhaafd blijven. 

Het centraliseren van alle thans over het park verspreide dienstinfrastructuur 

past eveneens in die visie. Verouderde en minder waardevolle gebouwen zullen 

worden gesloopt, en de natuur wordt er hersteld. 

Op die manier wordt het thans gefragmenteerde en chaotische provinciaal 

groendomein Rivierenhof opnieuw een aangename combinatie van natuurgebied 

en historische zones (kasteel Rivierenhof, Sterckshof en Openluchttheater), met 

nog ruimte voor sportrecreatie langs de randen grenzend aan woongebied. 

 

 - De noodzaak: 

Om de technische diensten die nu over het park verspreid zijn te kunnen 

centraliseren overeenkomstig de nieuwe beheervisie, moet er een technisch 

gebouw opgericht worden aan de rand van het park. Hierbij is niet over één 

nacht ijs gegaan. Er werd een oefening gemaakt wat de meest geschikte locatie 

voor het technisch centrum zou zijn. Er werden 6 mogelijke locaties onderzocht, 

telkens gelegen aan het park en met vlotte bereikbaarheid vanop de openbare 

weg. De locaties werden getoetst aan 9 criteria, met name: bestemming volgens 

het PRUP, de beschikbare grondoppervlakte, de uitvoerbaarheid in de tijd, de 

mogelijkheid tot uitbreiding, de toegangen, de relatie met de directe omgeving, 

het hypothekeren van andere (toekomstige) parkfuncties, het verlies aan groene 

ruimte, en de prijsconsequentie.  

Van de 6 locaties kon er - rekening houdend met het gewestplan, het PRUP en 

de stedelijke bouwvoorschriften - slechts 1 weerhouden worden die aan álle 

voorwaarden voldoet, met name de zone rond het directiegebouw. 

 

Het enig mogelijke andere alternatief - de locatie langs de 

Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan - houdt tal van structurele nadelen in. 

De zone aan de Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan is immers veel minder 

geschikt omwille van de moeilijkere verkeersafwikkeling, waarbij bijkomend 

gevaar gecreëerd wordt door alle verkeersstromen te gaan concentreren bij de 

educatieve zone van de kinderboerderij waar jaarlijks een 13.000 kinderen 

educatie komen volgen. Ook is deze alternatieve locatie moeilijk te verzoenen 

met de noodzaak van het behoud van de weilanden waarop de boerderijdieren 

grazen, en heeft zij een moeilijk te verantwoorden landschappelijke inplanting. 

Door het technisch centrum op deze locatie te bouwen zou groengebied 

opgeofferd worden ten gunste van bebouwing, daar waar op de locatie rond het 

directeursgebouw - gelegen langs een drukke baan en te midden van 

lintbebouwing - uitgeleefde en te slopen woningen vervangen kunnen worden 

door een nieuwbouw, en er dus geen groengebied verloren gaat. Daarenboven 

bevindt zich naast deze locatie een bunker waar de aanwezigheid van 
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vleermuizen gemeld is. De vleermuis is een beschermde diersoort. De 

ontwikkeling van een technisch centrum op deze locatie brengt hun habitat in 

het gedrang.  

 

Op de locatie van de directeurswoning (Turnhoutsebaan 232) vallen alle 

voornoemde nadelen weg. De inplanting van het technisch centrum langs de 

drukke Turnhoutsebaan is natuurlijk en vlot bereikbaar. Het centrum vormt op 

die plaats dan de overgang tussen de stad en het groendomein. Momenteel 

bestaat deze zone uit een uitgeleefde huizenrij naast de directeurswoning. Deze 

huizenrij - lopende van de woningen Turnhoutsebaan 218 tot en met 230 is 

volledig eigendom van de Provincie, met uitzondering van de woning nr. 220. 

Deze woning is aldus volledig omringd door provinciale eigendommen (zowel 

links als rechts, maar ook achter het huis waar nu een technisch atelier staat). 

Aan deze woningen kan geen bestemming meer worden gegeven, want ze zijn 

verkrot en de Provincie betaalt hiervoor leegstandsbelasting, zodat een sloop en 

een nieuwbouw de logische conclusie is. Het na de sloop louter opvullen van de 

vrijgekomen open ruimte met beplanting geeft op die locatie maar een zeer 

geringe meerwaarde, die in het niet valt bij de negatieve impact van de 

eventuele bouw van het technisch centrum langs de 

Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan. 

 

Artikel 4: 

Het verslag van het openbaar onderzoek zoals voorgebracht in bijlage wordt 

definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 5: 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen op de goedgekeurde 

onteigeningsplannen is de provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/17 van de agenda 

 

Vastgoed. Rupelstreek. Sanering en verontdieping deelgebied 2. 

Rechtzetting percelen opstalovereenkomst met BAM. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincieraad van Antwerpen gaf in vergadering van 24 mei 2018 goedkeuring 

aan de overeenkomst tot publiek-publieke samenwerking tussen de provincie 

Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, de BAM nv en het lokaal bestuur Rumst, met 

het doel de samenwerking te regelen met het oog op de eindinrichting van 

“deelgebied 2” in de Rupelstreek. De historiek en omkadering van deze beslissing 

kan u vinden in het provincieraadsbesluit van 24 mei 2018, dat als bijlage digitaal 

aan huidig verslag wordt toegevoegd. 

 

Samen met deze samenwerkingsovereenkomst hechtte de provincieraad 

goedkeuring aan een ontwerp van opstalovereenkomst voor de eigendommen van 

de provincie aan BAM nv in het deelgebied 2. Deze overeenkomst wordt opgemaakt 

tussen 3 partijen: de provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterweg als 
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respectievelijke eigenaars van de gronden, en BAM nv als opstalhouder. U vindt dit 

ontwerp van opstalovereenkomst digitaal toegevoegd. 

 

Bij opmaak van dit ontwerp van opstalovereenkomst werden echter enkele 

kadastrale percelen, eigendom van de provincie Antwerpen en de Vlaamse 

Waterweg, die mee in opstal gegeven zouden moeten worden over het hoofd 

gezien. Anderzijds werden een aantal percelen die geen eigendom zijn van één van 

de partijen bij deze overeenkomst, per vergissing toch opgenomen in het ontwerp 

van opstalovereenkomst. 

 

Huidig provincieraadsbesluit beoogt een rechtzetting van de percelen in de 

opstalovereenkomst waarbij  

 volgende percelen mee opgenomen worden in de opstalakte: 

o In Rumst (eigendom van de provincie): percelen 2e afdeling, sectie 

A, nummers 573 en 535B en 378/02. 

o In Boom (eigendom van DVW): percelen 2e afdeling, sectie D, 

nummers 330D5, 330E5, 332Y3 en 329S2. 

 volgende percelen uit de opstalakte worden gehaald (omdat ze geen 

eigendom zijn van één van de partijen bij de overeenkomst): Boom, 

2e afdeling, sectie D, nummers 387K, 387L, 386C en 408C. 

 

Voor de percelen eigendom van de Vlaamse Waterweg zullen zij de nodige stappen 

nemen om de aanpassingen door te voeren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 februari 2019. 

 

De Provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 24 mei 2019; 

 

Gelet op de materiële vergissing bij enkele kadastrale percelen in het ontwerp van 

opstalovereenkomst met BAM; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

provincieraad goedkeuring aan de overeenkomst tot vestiging van een recht van 

opstal voor de eigendommen van de provincie aan BAM nv in het deelgebied 2, 

zoals bepaald in de overeenkomst goedgekeurd door de provincieraad van 

Antwerpen van 24 mei 2018, met dien verstande dat: 

 volgende kadastrale percelen, eigendom van de provincie Antwerpen, mee 

opgenomen worden in de opstalakte: Rumst, 2e afdeling, sectie A, nummers 

573 en 535B en 378/02. 

 volgende percelen uit de opstalakte worden gehaald: Boom, 2e afdeling, 

sectie D, nummers 387K, 387L, 386C en 408C. 
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Artikel 2: 

Beslist wordt aan de hypotheekbewaarder ontslag van ambtshalve inschrijving te 

verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Dezelfde opmerking als in de commissie rond sanering en 

verontdieping deelgebied. In een dossier dat zeer gevoelig ligt bij de bevolking is 

transparantie heel belangrijk, maar ook correctheid. En dan begrijp ik niet dat je een 

rechtzetting moet doen van percelen, en er dan ook nog een gereputeerd advocatenbureau 

is op gezet. Ik vind dit jammer. Zo creëer je geen vertrouwen met de burgers in een 

gevoelig dossier. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Wij gaan tegenstemmen op punt 4/17. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Onze fractie gaat eveneens tegenstemmen. De vraag die we stelden 

deze namiddag heeft er ook mee te maken natuurlijk. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben nee gestemd. 
 

De agendapunten 4/16 en 4/17 worden goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 

2 stemmen nee. 
 

 

Nr. 4/18 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Samenwerkingsovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen 

voor het verlenen van een subsidie voor studiebeurzen 

van en naar China (provincie Shaanxi). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In zitting van 30 april 2014 heeft de deputatie ingestemd met het voorstel om de 

Universiteit Antwerpen te belasten met de praktische uitvoering van de uitwisseling 
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“Studenten talen” in het kader van de samenwerking met de provincie Shaanxi 

(China). Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de 

provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een 

subsidie voor studiebeurzen naar en van China. 

 

In zitting van 26 juni 2014 heeft de provincieraad ingestemd om een nominatieve 

subsidie in te schrijven van 48.000 EUR in het meerjarenbudget ten behoeve van 

de Universiteit Antwerpen voor de praktische uitvoering van de uitwisseling 

“Studenten talen” in het kader van de samenwerking met de provincie Shaanxi. Om 

de continuïteit van deze samenwerking te garanderen wordt aan de provincieraad 

gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

 

De overeenkomst die aan de provincieraad wordt voorgelegd telt 8 artikelen. De 

belangrijkste artikelen van deze overeenkomst worden hieronder beknopt 

toegelicht: 

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst: 

 

De provincie Antwerpen heeft, in het kader van haar samenwerking met de 

provincie Shaanxi in China, een uitwisselingsproject “Studenten Talen”. In dit 

project worden jaarlijks 6 semesterbeurzen verleend aan studenten uit Antwerpen 

om in Xi’an te studeren, en aan 2 personen uit Shaanxi om gedurende 

1 academiejaar in Antwerpen te studeren. 4 van de 6 semesterbeurzen zijn 

uitwisselingsbeurzen, de overige 2 semesterbeurzen worden volledig door de 

provincie Antwerpen betaald. De studie is voornamelijk gefocust op talen, met 

name Chinees in Northwest University in Xi’an en Engels, Frans, Duits, Spaans of 

Nederlands in Antwerpen.  

 

Deze overeenkomst heeft tot doel de Universiteit Antwerpen een subsidie te 

verlenen om dit uitwisselingsproject uit te voeren. Dit houdt mede in dat de selectie 

voor de uitgaande beurzen zal gebeuren onder de studenten van de Universiteit 

Antwerpen, waarbij minstens 4 beurzen voorbehouden zijn voor de opleiding 

Toegepaste Taalkunde (afdeling Chinees) voor studie Chinees in Northwest 

University in Xi’an, en dat de Shaanxi studenten hun studie binnen de Universiteit 

Antwerpen zullen volbrengen. 

 

Daarnaast verleent de provincie Antwerpen drie beurzen aan studenten van de 

opleiding Toegepaste Taalkunde (afdeling Chinees) die een stage van een half of 

één academiejaar in Shaanxi plannen te doen, als ondersteuning voor hun 

reiskosten. 

 

Artikel 2: Verbintenissen van de partijen 

 

De verbintenissen van zowel de provincie Antwerpen als de Universiteit Antwerpen 

worden hier in detail beschreven. 

 

Artikel 3: Overlegstructuur 

 

Artikel 4: Promotie/communicatie 

 

De Universiteit Antwerpen verbindt zich ertoe in alle publicaties in verband met 

deze samenwerking gebruik te maken van het logo van de provincie Antwerpen en 
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te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de steun van de provincie 

Antwerpen’. 

 

Artikel 5: Budget 

 

De nominatieve subsidie ten laste van de provincie Antwerpen bedraagt 

48.000 EUR per academiejaar. De besteding in detail van dit bedrag wordt in dit 

artikel verder besproken. 

 

Artikel 6: Algemene bepalingen 

 

Artikel 7: Duur van de overeenkomst 

 

De onderhavige overeenkomst treedt in werking op 28 februari 2019 en wordt 

afgesloten voor onbepaalde duur.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 februari 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel:  

Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een 

subsidie voor studiebeurzen naar en van China (provincie Shaanxi). 

 

 

VOORZITTER.- De heer De Quick heeft het woord. 
 

De heer DE QUICK.- Ik wil de deputatie alvast bedanken om rekening te houden met mijn 

amendement dat ik had ingediend en om het gewoonweg toe te passen. Ik ga er dan ook 

vanuit dat in de toekomst al mijn amendementen automatisch zullen toegepast worden 

zonder stemming. 

Dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- In hoeverre is de toekenning van studiebeurzen een 

provinciale bevoegdheid? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Dit vloeit voort uit een samenwerking die wij hebben 

met de provincie Shaanxi, ondertussen meer dan 30 jaar. Je kan het bekijken vanuit 
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onderwijs waar we een zekere bevoegdheid hebben, of internationale samenwerking. Het is 

in toepassing daarvan, en er is geen reden om daarmee op te houden. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met INEOS komt 

naar de Antwerpse Haven en de rol van de deputatie, 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

Op 15 januari ondertekende de Vlaamse regering, het Havenbedrijf, het Antwerpse 

college en INEOS een zgn. memorandum of understanding. Dit memorandum geeft 

het startsein aan de bouw van twee nieuwe fabrieken in de Antwerpse haven: een 

kraker, die ethaangas omzet in ethyleen, en een propaan-dehydrogenatiefabriek 

(PDH) die propaangas omzet in propyleen, een basisgrondstof voor de 

plasticindustrie. 

 

De komst (of beter de uitbreiding) van deze chemiereus stelt 400 jobs in het 

vooruitzicht en zou een investering van om en bij de 3mia EUR met zich 

meebrengen. 

 

Het baart Groen zorgen dat deze nieuwe fabriek onze regio met heel wat negatieve 

milieueffecten zal opzadelen. Niet in het minst een stevige boost aan de uitstoot 

van broeikasgassen. Vraag is of deze mega-fabriek te rijmen valt met de 

doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de extra ambitie die nodig is 

om de doelstelling van 1,5°C maximale opwarming te halen die volgens het 

Internationaal Klimaatpanel IPCC nodig is. 

 

Verder kan je vragen stellen bij de aard van de productie van deze nieuwe fabriek: 

zowel de kraker als de PDH-fabriek zijn op de plasticindustrie gericht. Propyleen 

vindt haar toepassingen van propyleen in o.a. verpakkingsmaterialen, kleding, 

leidingen, meubelen, farmacie, verven, epoxy in bladen windmolens; ethyleen is 

eveneens de basis voor verpakkingsmaterialen, ook PET, bankkaarten, anti-freeze, 

vloerbedekking, leidingen, isolatiematerialen. INEOS kan niet aangeven welk van 

haar nieuwe productie naar ‘duurzaam’ plastic omgezet wordt, dan wel wat het 

aandeel is aan single use wegwerpplastic. Dit type productie lijkt ons nogal ver af te 

staan van het streven naar een circulaire economie.  

 

En dan is er nog een bekommernis: de grondstof voor de kraker en de fabriek is 

schaliegas. Schaliegas heeft een zeer bedenkelijke reputatie. Het hydraulisch 

fractureren of “fracken” voor het winnen van schaliegas in de VS brengt voor de 

plaatselijke bevolking ernstige milieu- en gezondheidsproblemen met zich mee. 

Voor Groen moet de haven zich richten op het aantrekken van toekomstgerichte, 

duurzame investeringen, zoals investeringen in batterijentechnologie, hernieuwbare 

energie, waterstoffabrieken, alternatieven voor klassieke 

afvalverbrandingsinstallaties, circulaire en biogebaseerde productie. Op langere 

termijn zal dit de tewerkstelling veel meer ten goede komen. 

 

Na dat memorandum of understanding zal INEOS verder stappen zetten voor de 

bouw van de fabriek. Dit schema komt van het Havenbedrijf: 
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En dan komt de provincie in het vizier: gezien de aard en grootte van de fabriek is 

de deputatie de vergunningverlenende overheid. 

 

Vragen aan de deputatie: 

- Was de deputatie of de provincie betrokken bij het onderhandelen van dat 

Memorandum of Understanding? 

- Kan de deputatie bevestigen dat het behoorlijk voorbarig is dat via 

Memorandum of Understanding de komst van de fabrieken al wordt 

aangekondigd nog voor het MER en de omgevingsvergunning er is? 

- Zijn er al precedenten geweest bij de vergunningverlening door de deputatie 

om binnen zo’n onderhandeld Memorandum te werken? Kan de 

aanwezigheid van zo’n Memorandum de gewenste onafhankelijkheid bij de 

vergunningverlening onder druk zetten? 

- Heeft de deputatie weet van randvoorwaarden op vlak van milieu die mee 

onderhandeld zijn in dat Memorandum? 

- Kan de deputatie me een overzicht bezorgen van de vergunningen die ze in 

het havengebied heeft afgeleverd voor bedrijven die zich richten op 

batterijentechnologie, hernieuwbare energie, waterstoffabrieken, 

alternatieven voor klassieke afvalverbrandingsinstallaties, circulaire en 

biogebaseerde productie? 

- Heeft de deputatie zicht op de verdere procedure voor de fabriek van 

INEOS? Wanneer is de aanvraag van de omgevingsvergunning gepland? 

Heeft de deputatie al zicht op de periode van het openbaar onderzoek? 

- Houdt de deputatie in haar vergunningsverlening rekening met de herkomst 

van de grondstoffen voor de fabrieken? In dit geval betreft het dus 

schaliegas. Hanteert de deputatie een beleid waarbij de 

vergunningsverlening ook de levenscyclusanalyse van het product in 

rekening brengt en hierover voorwaarden vastlegt? 
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- Hoe valt een evt. beslissing over deze vergunning te rijmen met de ambitie 

van de deputatie om bij elke beleidsbeslissing de SDG’s in overweging te 

nemen? 
 

Ilse van Dienderen 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Goedemiddag collega’s, 
 

De interpellatie behandelt de mogelijke komst van een chemiereus, die nu al in onze haven 

zit, naar de rechteroever van de haven. INEOS heeft samen met de Vlaamse regering en 

het Havenbedrijf een Memorandum of Understanding ondertekend. In dat memorandum 

staat dat zij graag naar onze Antwerpse haven komen, meer in het bijzonder naar Lillo. 

Deze chemiereus wil twee nieuwe fabrieken in onze haven neerplanten: een kraker, en een 

PDH-fabriek. Alle twee zijn het bedrijven die grondstoffen leveren voor de chemische 

industrie. 
 

Het feit dat hierdoor meer tewerkstelling komt in onze haven juichen we zeker toe, maar 

waar deze interpellatie over gaat is dat wij vinden dat de haven een transitie zou moeten 

maken naar een meer duurzame en circulaire economie. En onze vraag is of dit zal gebeuren 

met zo’n chemiereus die allerhande basisproducten levert voor de chemie-industrie, en 

daar zelf niet van kan zeggen wat het eindproduct van die basisgrondstoffen is. Dus wat er 

verder gebeurt met de zaken die zij maken kan in allerhande plastictoepassingen 

terechtkomen. Het kan evengoed gaan over duurzame toepassingen, zoals ze zelf graag 

zeggen, als de schoepen van windmolens, maar het kan evengoed gaan over plasticzakjes die 

nog te kwistig rondgestrooid worden.  

Het baart ons toch wel zorgen dat nu met veel hoerageroep deze chemiereus naar onze 

haven opnieuw verleid wordt, want ze hebben er al 4 vestigingen. 
 

Een tweede bekommernis is dat ook de basisgrondstof van hun industrie niet al te 

duurzaam is, want een groot deel van die basisgrondstof wordt geleverd door schaliegas. 

We weten allemaal dat de manier waarop schaliegas gewonnen wordt verre van duurzaam is. 

Vanuit de bekommernis dat die transitie moet gebeuren in de haven, en vanuit het feit dat 

wij denken dat het veel beter is om duurzame investeringen aan te trekken in onze haven 

denken we dat we hiermee de boot gaan missen om die transitie goed te kunnen doen. 
 

Waarom ik het hier ter tafel leg heeft alles te maken met het feit dat de deputatie 

bevoegd is om de vergunning voor dit bedrijf af te leveren. Ik heb in mijn interpellatie ook 

een mooi prentje geplakt in welke fase men zich nu bevindt. De volgende stap die INEOS 

zal willen zetten is dat zij een vergunningsaanvraag gaat doen, naast nog een 

milieueffectenrapport dat waarschijnlijk ook zal moeten gebeuren. Door het feit dat met 

veel hoerageroep zowel de Vlaamse regering, als het Havenbedrijf, als het college van 

Antwerpen het project verwelkomd heeft in de haven, stel ik mij toch vragen over de 

onafhankelijkheid van de deputatie in de vergunningverlening. Dat is ook de basisreden 

waarom ik de interpellatie hier ter tafel leg. 

Vandaar dat ik een aantal pertinente vragen oplijst voor de deputatie. 
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1. Mijn eerste vraag gaat erover of de deputatie op een of andere manier betrokken was 

bij dat Memorandum of Understanding? 

2. Kan u toch ook niet bevestigen dat het feit dat dit Memorandum of Understanding al 

ondertekend is, eigenlijk de politiek van de gedane zaken is, en daar de onafhankelijkheid 

van de deputatie mee bedreigd wordt?  

3. Zijn er al precedenten geweest? Is het in het verleden ook al zo gebeurd dat u eigenlijk 

met uw rug tegen de muur geplaatst wordt en niet anders kan dan een vergunning verlenen, 

omdat het al met veel poeha aangekondigd is dat het bedrijf zich daar gaat installeren? 

4. Een belangrijke bevoegdheid van de deputatie is milieu- en omgevingsvergunningen 

afleveren en milieuvoorwaarden vastleggen. Bent u op de hoogte van het feit dat daar in 

het Memorandum ook afspraken gemaakt zijn over milieurandvoorwaarden? 

5. In het verleden heeft de deputatie vermoedelijk nog meer vergunningen afgeleverd in 

het havengebied, rechter Scheldeoever Zwijndrecht. Ik vroeg mij af of u daar die 

transitie ook al in ziet gebeuren? Is er al een transitie naar een meer duurzame 

haveneconomie, bijvoorbeeld waterstoftechnologie, hernieuwbare energie, alternatieven 

voor afvalverbrandingsinstallaties, enz.? 

6. Ik vroeg mij ook af of u er al inzicht over hebt wanneer INEOS bij u zal komen 

aankloppen om een vergunning af te leveren? Heeft u al zicht op de periode van het 

openbaar onderzoek? 

7. Ik vroeg mij vervolgens af of de deputatie ook kijkt naar het productieproces van de 

installatie die vergund wordt? Dus wat gaat erin en wat komt eruit bij die fabriek? Dat 

schaliegas gaat erin, en wat eruit komt kan evengoed een troep plasticzakjes zijn. Wordt 

dit mee in overweging genomen bij de vergunningverlening? 

8. U zal zich herinneren dat ik ook vorige provincieraad iets gebracht heb rond de SDG’s, 

Sustainable Development Goals, of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Die nemen 

jullie in overweging, zoals in jullie bestuursakkoord staat, bij iedere beslissing. Ik vraag mij 

dan ook af in hoeverre een beslissing over dit project te rijmen valt met dat voornemen uit 

jullie bestuursakkoord. 
 

Dank u wel. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Voorzitter, collega’s, 
 

Mevrouw Van Dienderen, u verwijst naar onze onafhankelijkheid om een oordeel te kunnen 

vellen over de omgevingsvergunning, en de vergunning in het algemeen qua milieu en 

stedenbouw voor het bedrijf INEOS. Onze onafhankelijkheid komt niet in het gedrang, 

maar natuurlijk als ik veel te veel ga zeggen op uw vragen komt onze onafhankelijkheid 

misschien wel in het gedrang. Dus ik moet opletten wat ik hier zeg. En het is misschien 

meer door uw vraagstelling dat onze onafhankelijkheid in het gedrang komt dan door wat 

beslist is in de stad Antwerpen. Laat dit heel duidelijk zijn. Ik zou politiek hier nog heel 

wat verklaringen kunnen afleggen, maar ik kan dat niet doen. Wij zullen op een heel 

neutrale manier dit dossier moeten bekijken. 
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Er werden een heleboel vragen gesteld. En wat ik wel kan zeggen is dat de deputatie op 

generlei wijze betrokken is geweest bij de onderhandeling van dat Memorandum of 

Understanding. Daar zijn wij totaal niet bij betrokken geweest. Dat is helemaal onze 

bevoegdheid niet. Daar zijn wij niet mee bezig. Wij zullen op een heel objectieve manier, 

en daar hebben wij regels voor, als het dossier bij ons komt, daarover moeten oordelen. 

Het zal de provinciale milieuvergunningscommissie zijn die alle mogelijke zaken zal 

bekijken, en alle adviezen zal inwinnen. Die zal een advies geven aan de deputatie. En daar 

zijn regels voor in dit land, daar zijn milieunormen voor in dit land. Dat zullen wij bekijken.  

Verder denk ik dat het wijs is dat ik over dit dossier verder niets zeg. Ik verwijs zelf naar 

uw woorden: wij moeten als deputatie hier op een onafhankelijke manier mee omgaan. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel alvast voor uw antwoord, gedeputeerde. 

Die onafhankelijkheid zullen wij zeker waarderen in het dossier, maar ik had toch nog een 

aantal feitelijke vragen in mijn interpellatie opgenomen waar ik geen antwoord op kon 

krijgen. 

Hoe gaat u mij die antwoorden bezorgen?  

Bijvoorbeeld: Kan de deputatie mij een overzicht bezorgen van de vergunningen die in het 

havengebied afgeleverd zijn door de deputatie, en die in de richting gaan van een circulaire 

economie? Dat is een zeer objectieve vraagstelling die ik koppel aan het dossier van 

INEOS, maar die op geen enkele manier uw onafhankelijkheid als vergunningverlener voor 

INEOS in het gedrang zou brengen.  

Of: Hoe valt die beslissing te rijmen met die SDG’s? Hebt u daar in het verleden ook al 

informatie over? Wanneer verwacht u een openbaar onderzoek? 

Ik wil maar zeggen dat er nog een heel aantal vragen in mijn interpellatie zitten die 

onbeantwoord zijn gebleven. Wat stelt u voor? Zal ik een schriftelijke vraag daarover 

stellen? Of wat is uw voorstel? 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat kan u doen. U hebt dat recht als raadslid. 
 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Democratisch blijf ik hier dan toch op mijn honger zitten, 

want ik had een interpellatie voorbereid waarop ik wel antwoorden verwacht en die op geen 

enkele manier uw onafhankelijkheid in de vergunningverlening in het gedrang brengt. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat zegt u, mevrouw. Maar u begint uw interpellatie 

met te zeggen: de onafhankelijkheid van de deputatie komt in het gedrang want u staat 

met de rug tegen de muur, enz. Er zijn heel wat vragen waar ik best geen antwoord op 

geef. En wil u zaken schriftelijk bekomen, dan kan u dat doen. Wij zullen daar dan op een 

zeer duidelijke manier op antwoorden. 
 

Wat de SDG’s betreft kan ik wel zeggen dat wij daar mee bezig zijn, maar dat heeft te 

maken met de doelstellingen die wij ingeschreven hebben in ons bestuursakkoord. Wij 

hebben daar vorige week met de deputatie een overleg over gehad met de Universiteit 
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Antwerpen die ons mede gaan begeleiden om te bekijken hoe wij die SDG’s kunnen 

inbrengen in ons bestuursakkoord en hoe wij daarmee moeten omgaan. 

Voor de rest wil ik herhalen dat wij, wanneer die omgevingsvergunning komt - en ik weet 

niet wanneer die komt, dat zullen wij zien als die binnenkomt en in het omgevingsloket 

wordt ingegeven - zullen bekijken hoe wij daar mee omgaan, daar zijn spelregels voor. De 

commissie zal de nodige adviezen inwinnen. Daar zal van afhangen hoe wij daarover gaan 

beslissen, maar dat moeten wij aftoetsen aan alle regelgeving die er dienaangaande is. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ik waardeer uw onafhankelijkheid. Dus ik zou ook graag 

willen dat dit zo in het verslag komt, maar ik betreur wel dat ik geen antwoord heb 

gekregen op een aantal feitelijke vragen, en dat wil ik ook genotuleerd zien in het verslag. 

Het is toch wel een jammerlijke zaak. Ik dien een interpellatie in, dan denk ik dat ik toch 

wel recht heb op antwoorden. Ik zal daar dan een schriftelijke vraag van maken, maar 

eigenlijk is dit niet volgens de regels van het huishoudelijk reglement. Dat wil ik eigenlijk 

ook genotuleerd zien in het verslag. 
 

 

VOORZITTER.- Dank u wel. 

Dan zijn we aan het einde van de openbare zitting. Mag ik vragen aan het talrijk opgekomen 

publiek om de zaal te verlaten. 
 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 16.29 uur. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Aanwijzing omgevingsambtenaar voor 

de dienst Omgevingsvergunningen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn 

35 stemmen ja. 
 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.32 uur. 

 


