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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2019 

__________ 
 
 
De vergadering wordt geopend te 11.00 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
De heer ANCIAUX Koen 
Mevrouw BAKELANTS Ann 
De heer BELLENS Peter 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 
De heer DE HAES Jan 
De heer DE WINTER Stefan 
De heer DILLEN Koen 
Mevrouw FRANÇOIS Catherine 
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 TALHAOUI Fauzaya 
De heer VALKENIERS Bruno 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
Mevrouw VRANCKEN Isabelle 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
 
 
Verontschuldigd: de heer DANEELS Tobias, de heer DE QUICK Erik, mevrouw RABAU 
Rina, mevrouw STEVENS Lili, mevrouw VAN DIENDEREN Ilse, Mevrouw VAN 
HAUTEGHEM Marleen en mevrouw VAN GORP Valery. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

 
 

GRIFFIE 
Departement Mens, Communicatie en 
Organisatie 
 

 

      
      
De leden van de provincieraad 
      
      
      
      

 
 
 
 
 datum 25 november 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 woensdag 18 december 2019 om 11.00 uur. 
 
U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft plaats in 
de provincieraadszaal, Kon. 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 18 DECEMBER 2019 
Agenda 
 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 
 
0/1 Klacht met betrekking tot de provincieraad van 26 september 2019 - 

"afvoeren" van een toegevoegd agendapunt. Antwoord toezichthoudende 
overheid. Kennisname. 

 
 
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 
 
1/1 Mondiaal Beleid. Verankering Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's) Samenwerkingsovereenkomst CIFAL. Goedkeuring. 
 
 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 
 
 
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 
 
 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 
 
4/1 Vastgoed. Turnhout. Beëindiging erfpacht De Merodelei 124. Goedkeuring. 
 
 
5. Moties 
 
 
6. Interpellaties 
 
 
7. BESLOTEN VERGADERING 
 
7/1 Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen. Opnemen van de functie van 

penningmeester in “Vereniging Botanische Tuinen en Arboreta vzw”. 
Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 
 

Nr. 0/1 van de agenda 
 

Klacht met betrekking tot de provincieraad van 
26 september 2019 - "afvoeren" van een toegevoegd agendapunt. 

Antwoord toezichthoudende overheid. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

 
Voor de agenda van de provincieraad van 26 september 2019 diende 
provincieraadslid Ilse Van Dienderen een voorstel in waarin de deputatie werd 
verzocht om geen omgevingsvergunning af te leveren. Het vast bureau van 
25 september 2019 besliste om dit voorstel onontvankelijk te verklaren omdat het 
voorstel afbreuk doet aan de uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheid van de 
deputatie om in eerste administratieve aanleg uitspraak te doen in de 
vergunningsprocedure (art. 57, §2 en §3, 7° provinciedecreet). 
 
Mevrouw Van Dienderen diende tegen deze werkwijze klacht in bij de 
toezichthoudende overheid. 
 
De toezichthoudende overheid heeft kennis gegeven van haar definitieve antwoord 
(zie bijlage). Deze mededeling wordt, volgens artikel 250 provinciedecreet, ter 
kennis gegeven aan de provincieraad. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 28 november 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 250 provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de toezichthoudende overheid antwoord geeft op de klacht van 
provincieraadslid Ilse Van Dienderen in verband met de provincieraad van 
26 september 2019 – het niet-behandelen van een toegevoegd agendapunt; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het antwoord van de toezichthoudende 
overheid op de door provincieraadslid Ilse Van Dienderen ingediende klacht in 
verband met de provincieraad van 26 september 2019. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Geen vragen? 
 
Kennis wordt genomen. 
 



VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2019 

 7 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 
 

Nr. 1/1 van de agenda 
 

Mondiaal Beleid. Verankering Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) Samenwerkingsovereenkomst CIFAL. 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. De provincieraad 
stemde op 28 februari in met de verdeling met deze geraamde aanwending van de 
kredieten van de budgetcode 2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2019. In het licht van de 
operationalisering van het bestuursakkoord 2019-2024 werd vastgesteld dat dit 
budget niet volledig kan aangewend worden zoals voorzien. Daarom werd in de 
provincieraad van 26 september 2019 en de provincieraad van 28 november 2019 
beslist om deze middelen gedeeltelijk te herbestemmen. Daarbij werden ook 
werkingskosten via budgetcode 2019/61300000/16/0160 herbestemd. 
 
Met het bestuursakkoord zet de provincie in op de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): “De provincie Antwerpen onderschrijft de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties.” De 
SDG’s sluiten mooi aan bij de missie en visie van de provincie Antwerpen. We 
dragen vanuit vele beleidsdomeinen bij aan de realisatie van de SDG’s, en maken 
deze inspanningen ook zichtbaar. In deze context situeert zich de intentie om ons 
voor de interne vertaling van een actief SDG-beleid te laten begeleiden. Hiervoor 
doen we een beroep op CIFAL, dat hiervoor de nodige expertise heeft. 
 
We stellen dan ook aan de provincieraad voor om een budget van 29.887 EUR 
inclusief btw (24.700 EUR exclusief btw) vrij te maken voor de samenwerking met 
CIFAL Flanders (externe naam van Antwerp ITCCO Stichting van Openbaar Nut). 
Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, dat in de bijlage is toegevoegd. 
 
Overeenkomstig artikel 42, §1,1°, ii van de Wet inzake overheidsopdrachten mogen 
overheidsopdrachten door middel van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking geplaatst worden, indien mededinging ontbreekt om 
technische redenen. De Antwerp ITCCO Stichting openbaar nut is als enige in België 
een erkend VN-opleidingscentrum. De stichting werd in juli 2015 officieel erkend 
door UNITAR, het in Genève gevestigd trainings- en onderzoeksinstituut van de 
Verenigde Naties, als ‘CIFAL’, een volwaardig VN-opleidingscentrum. De externe 
naam van Antwerp ITCCO is CIFAL Flanders. De doelstellingen van Cifal Flanders 
sluiten aan bij de doelstellingen van de Provincie Antwerpen: 

 
(1) de normen, duurzame ontwikkelingsdoelen en onderzoeksresultaten van 

de Verenigde Naties, 
(2) de richtlijnen en initiatieven van internationale en multilaterale 

instellingen en 
(3) verantwoording, transparantie, communicatie en stakeholder-

betrokkenheid op vlak van vrede en veiligheid, mensenrechten, 
duurzame ontwikkeling, (bedrijfs-) ethiek, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, sociaal ondernemerschap, goed bestuurlijk beleid en 
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maatschappelijke solidariteit te promoten en ondersteunen bij bedrijven, 
overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen, door 

(1) draagvlakverbreding, netwerking, kennis- en capaciteitsopbouw 
(2) het ontwikkelen van innovatieve leer-, communicatie-, 

disseminatie- en sensibiliseringsmethodes en 
(3) het ontwikkelen en uitvoeren van vorming, begeleiding en 

interactieve 'action learning' opleidingen en dit zowel lokaal, 
regionaal, nationaal als globaal. 

 
CIFAL Flanders is onderdeel van UNITAR, de opleidings- en onderzoeksafdeling van 
de Verenigde Naties in Genève, en is dan ook opgenomen in de lijst van ‘affiliated 
centers’ op de UNITAR-website. 
Als partner van CIFAL Flanders krijgt de Provincie Antwerpen, via UNITAR, een 
rechtstreekse link met de knowhow en het netwerk van de Verenigde Naties. Voor 
deelname aan onze opleidingen kan de Provincie Antwerpen een UNITAR-certificaat 
ontvangen. CIFAL Flanders is het enige erkend opleidingscentrum in België dat dit 
certificaat kan uitreiken. Daarnaast is CIFAL Flanders is wereldwijd verbonden met 
19 andere CIFAL-centra in het CIFAL Global Network. Verder is er contact en 
overleg met de belangrijkste internationale initiatieven op vlak van duurzame 
ontwikkeling zoals ISO 26000, High Level Political Forum, Global Reporting 
Initiative, CSR Europe, ISEAL,…  
 
Tot slot ontwikkelde CIFAL Flanders een eigen methodologie die de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) kenbaar en toepasbaar maakt in een lokale context 
(overheden, bedrijven, vakbonden, NGO’s, universiteiten,…). 
 
Om de beleidsambities omtrent de SDG’s te realiseren werd in de provincie een 
projectplan uitgewerkt met drie projectresultaten: (1) de SDG’s kenmerken het 
provinciaal beleid in alle domeinen, (2) de beleidsuitvoering worden afgetoetst aan 
de SDG’s en waar nodig wordt er bijgestuurd, (3) en de SDG’s inspireren alle 
medewerkers en stakeholders. 
De samenwerking met CIFAL past in dit laatste projectresultaat, en is in die zin 
complementair aan de samenwerking met de Universiteit Antwerpen (leerstoel 
SDG-transitie). 
 
Volgende rubrieken worden omschreven in de overeenkomst: 
 
Artikel 1: looptijd van de overeenkomst – tot het einde van 2020. 
Artikel 2: overeengekomen bedrag 29.887 EUR. 
Artikel 3: inhoud van de samenwerking. De provincie kan via de overeenkomst mee 
profiteren van de expertise van CIFAL Flanders. 
Artikel 4: communicatie en logovermelding 
Artikel 5: betaling en verantwoording. Er wordt voorgesteld om 100% als voorschot 
uit te betalen.  
Artikel 6: stopzetting samenwerking en terugbetaling – regelt een eventuele 
vroegtijdige beëindiging van de samenwerking 
Artikel 7: kansen- en duurzaamheidsclausule 
Artikel 8: geschillen. Dit artikel is van toepassing bij eventuele geschillen die niet 
onderling kunnen opgelost worden. 
 
Deze overeenkomst dient eveneens als aanvraagformulier voor de uitbetaling als 
100% voorschot van het vastgelegde bedrag. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 28 november 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Ingestemd wordt met een samenwerking met CIFAL Flanders (externe naam van 
Antwerp ITCCO Stichting van Openbaar Nut) inzake de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), voor 29.887 EUR inclusief btw (24.700 EUR 
exclusief btw) (via budgetcode 2019/61300000/16/0160). 
De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen 
het provinciebestuur Antwerpen en CIFAL Flanders worden goedgekeurd en de heer 
Jan De Haes, gedeputeerde, en de heer Danny Toelen, provinciegriffier, worden 
afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze overeenkomst te 
ondertekenen. 
 
Artikel 2: 
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd als 
aanvraagdossier ter uitbetaling van het totale subsidiebedrag van 29.887 EUR 
inclusief btw (24.700 EUR exclusief btw). 
 
 
VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 
 
De heer VALKENIERS.- Mijnheer de voorzitter, ik wil graag een stemverklaring geven. 
Hoewel ik uit ervaring de eerste ben om toe te geven dat CIFAL Flanders op heel wat 
terreinen heel goed werk levert heb ik getwijfeld om dit punt af te keuren. Ik vind immers 
dat ontwikkelingssamenwerking, hoe belangrijk ook, geen taak is van de provincie, en indien 
toch er dan een serieus debat moet over gehouden kunnen worden. Aangezien ik echter de 
indruk heb dat deze samenwerkingsovereenkomst redelijk evenwichtig is gaan wij het niet 
afkeuren maar ons onthouden. 
 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik denk dat het goed is dat er bij dit punt, aangezien 
we toch even tijd hebben, wat toelichting wordt gegeven. Ik denk dat collega De Haes, die 
de onderhandelingen gedaan heeft met CIFAL, het beste deze toelichting kan geven 
alhoewel het gebeurt met de restbudgetten van Mondiaal Beleid. Maar we denken dat in 
het kader van de SDG’s CIFAL wel een belangrijke rol kan spelen. Daarom hebben wij 
geoordeeld dat wij hen toch wel zouden kunnen betrekken, maar collega De Haes zal daar 
inhoudelijk meer toelichting over geven. 
 
 
VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Voor zover alle dingen al niet gezegd zijn. Wij 
benaderen CIFAL als een trainingscentrum. Zij maken een aantal documenten op, enz., 
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maar wij bekijken hen vooral in het kader van de SDG’s. Dat is de samenwerking die we met 
hen aangaan. Collega Lemmens heeft het ook gezegd, wij willen niet aan rainbow-washing 
doen. Het zijn geen labeltjes die we willen plakken. We hebben een afspraak met de UA om 
de SDG’s in te bakken in ons BBC-verhaal. Met CIFAL hebben wij nu voor één jaar een 
afspraak. Dat heeft er meer mee te maken om bewustwording te creëren in heel onze 
organisatie met CIFAL als coördinatie-ondersteuning top-down, zodat iedereen zich op een 
bepaald moment bewust is waar die SDG’s voor dienen, en in welke mate ik impact heb op 
welke SDG’s. Dat is heel verschillend. Dat kan gaan van mensen die met waterbeleid bezig 
zijn tot mensen die het afvalbeleid in het Zilvermeer doen. Het is dus in welke mate ze 
daaraan meewerken. Het is op hun expertise dat we beroep doen omdat ze dat op dit 
moment al doen voor bedrijven, NGO’s, overheden. Maar het is niet hetzelfde als de 
afspraak die we hebben met de UA, want daar gaat het over het systeem. Dit gaat over 
bewustwording en communicatie, en daar kijken wij voor naar CIFAL. Het is geen 
ontwikkelingssamenwerking in deze. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 
 
De heer VALKENIERS.- Dank u voor de toelichting. 
Het was inderdaad niet duidelijk uit het punt, en wij zullen het dan nu ook goedkeuren. 
 
 
VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 
punt. 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
26 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
26 leden hebben ja gestemd. 
Goedgekeurd met 26 stemmen ja. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 
 

Nr. 4/1 van de agenda 
 

Vastgoed. Turnhout. Beëindiging erfpacht De Merodelei 124. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Inleiding 
 
Op 12 december 1995 kocht de Provincie Antwerpen een woning gelegen te 
Turnhout, Merodelei 124 van de VZW ’t Poortje voor een bedrag van 
5.485.000,00 BEF (135.969,59 EUR). 
 
De Provincie Antwerpen gaf de woning in erfpacht aan de Turnhoutse Maatschappij 
voor de Huisvesting (nu De Ark NVSO) op 17 september 1996 voor een periode van 
50 jaar mits betaling van een jaarlijkse canon van 1 BEF en een 
renovatieverplichting.  
 
De Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting heeft de woning op haar beurt 
onmiddellijk in verhuur gegeven aan VZW ’t Poortje, de oorspronkelijke eigenaar 
van de woning met als doel een betaalbare kwaliteitsvolle woning ter beschikking te 
stellen van socio-economische minderbedeelde groepen.  
 
Tijdens de maand augustus werd het team Vastgoed gecontacteerd door de 
vzw De Ark (rechtsopvolger van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting) 
met de vraag om de erfpacht vroegtijdig te verbreken gelet op het feit dat 
vzw CAW De Kempen (rechtsopvolger van VZW ’t Poortje) bij schrijven van 
30 april 2018 had laten weten niet langer gebruik te willen maken van de woning. 
 
De deputatie heeft in zitting van 17 oktober 2019 voorgesteld de vroegtijdige 
erfpachtverbreking goed te keuren op voorwaarde dat de VZW De Ark de kosten 
zou dragen voor de verbrekingsakte. 
 
Aan uw Raad wordt voorgesteld om in te stemmen met deze vervroegde 
erfpachtverbreking en de woning onmiddellijk te verkopen.  
 
Voorwerp van de verkoop 
 
Het betreft het gebouw gelegen te Turnhout, De Merodelei 124 te Turnhout 
kadastraal gekend als Turnhout, 4de afdeling, sectie P, nummer 141T4, 380m². 
 
Wijze van verkoop 
 
Net zoals voor de verkoop van ieder ander gebouw zal de markt geraadpleegd 
moeten worden, zodat eenieder de kans krijgt om een bod uit te brengen. Er kan 
gekozen worden voor een klassieke openbare verkoop, een samenwerking met 
FED-Net of Covast en vanaf 1 september 2018 is het ook mogelijk te werken via 
Biddit.  
 
Biddit is een online verkoopplatform georganiseerd door de kamer van notarissen 
en de werkwijze is het best te vergelijken met een klassieke openbare verkoop 
maar dan online. Gedurende een zelf te kiezen termijn wordt het gebouw tegen een 
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instelprijs op het online platform aangeboden om vervolgens op een bepaald 
ogenblik over te gaan naar een biedingsperiode. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Covast en Fed-net is deze periode beperkt tot 10 dagen en kan eenieder bieden, 
ook particulieren. Mocht er in de laatste 5 minuten een bod gedaan worden, wordt 
de termijn met 5 minuten verlengd en dit telkenmale tot er een definitief bod is. De 
panden die worden aangeboden via Biddit zijn ook te zien op diverse websites en 
andere gebruikelijke en zo nodig specifiekere, gespecialiseerdere kanalen.  
  
Voordeel van dit platform is dat de koper minder kosten zal moeten betalen dan bij 
een klassieke openbare verkoop of een bieding via Covast of Fed-Net. De Provincie 
Antwerpen verkocht reeds 2 woningen op deze manier waaronder het gebouw 
gelegen te Koningin Elisabethlei 16. Beide verkopen haalde gewenste resultaten. 
Geadviseerd wordt dan ook om deze verkoop te realiseren via Biddit.  
 
Verkoopprijs 
 
Het pand zal te koop aangeboden worden via het Biddit-platform, waarbij de 
instelprijs overgelaten zal worden aan de wijsheid van de notaris. Betrachting is om 
met de verkoop minimaal de schattingsprijs te bekomen. Mocht de schattingsprijs 
niet gehaald worden, zal er terug aan uw raad gerapporteerd worden over het 
uiteindelijke resultaat van de biedingsprocedure via Biddit, waarbij uw raad kan 
beslissen om al dan niet toe te wijzen aan de hoogste bieder. 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld om machtiging te geven tot de verkoop van het 
gebouw De Merodelei 124 te Turnhout via de Biddit-procedure. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
Het bodemattest is blanco. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 21 november 2019.  
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de vraag van VZW De Ark om de erfpacht vroegtijdig te verbreken; 
 
Gelet op het feit dat er geen nieuwe invulling is voor de woning De Merodelei 124 te 
Turnhout; 
 
Gelet op de schatting; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Op voorwaarde dat de erfpachtnemer, VZW De Ark de kosten draagt van de 
verbrekingsakte geeft de provincieraad van Antwerpen toestemming om de 
erfpacht vroegtijdig te verbreken voor de woning gelegen te Turnhout, 
De Merodelei 124 en kadastraal gekend als Turnhout, 4de afdeling, sectie P, 
nummer 141T4, 380m² groot. 
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Artikel 2: 
De provincieraad van Antwerpen verleent machtiging tot de verkoop door een 
notaris via het online platform Biddit van het gebouw met grond, gelegen te 
Turnhout, De Merodelei 124, kadastraal gekend als Turnhout, 4de afdeling, 
sectie P, nummer 141T4, 380m² groot aan minimaal de schattingsprijs. 
 
Artikel 3: 
Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte. 
 
 
VOORZITTER.- Geen vragen? 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
26 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
25 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 
 
VOORZITTER.- Dan gaan we nu even in besloten vergadering 
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7. BESLOTEN VERGADERING 
 

Nr. 7/1 van de agenda 
 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen. 
Opnemen van de functie van penningmeester in 

“Vereniging Botanische Tuinen en Arboreta vzw”. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
 
Goedgekeurd met 27 stemmen ja. 
 
 
 
VOORZITTER.- We zijn aan het einde van deze zitting, maar het publiek mag nog even 
terug binnenkomen. 
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VOORZITTER.- Beste collega’s, 
Vandaag, om 8 uur vanmorgen, is de Warmste Week begonnen. Wij hebben met alle leden 
van deze provincieraad die aanwezig zijn, maar ook met de leden die niet aanwezig konden 
zijn, afgesproken om onze zitpenning vandaag aan een goed doel te geven. Mevrouw Servais 
van het CAW is hier ook aanwezig, maar eerst geef ik graag het woord aan mevrouw Ilse 
Jacques om een korte toelichting te geven rond het project dat zal gesteund worden. 
 
 
Mevrouw JACQUES.- Goede morgen iedereen. 
Toen er geopperd werd om de zitpenningen aan de Warmste Week te geven, en er eigenlijk 
naar een specifiek goed doel werd gevraagd dacht ik direct aan ‘Veilig thuis’ van het Family 
Justice Center, met daaronder het project CO3. Waarom? Omdat CO3 ontstaan is vanuit 
het departement Welzijn van de provincie Antwerpen. Het is omdat Welzijn naar 
Vlaanderen is moeten gaan dat ook het Family Justice Center mee naar Vlaanderen, en 
ondertussen naar de stad is gegaan. Spijtig genoeg, want wij missen op dat vlak toch wel de 
steun van de provincie die we vandaag toch wel nog eens dubbel en dik krijgen. 
 
Wat doen wij in het Family Justice Center? Dat is op doorverwijzing de zwaarste dossiers 
van intrafamiliaal geweld proberen te begeleiden. In die zin is het grote verschil met 
andere landen in Europa dat wij het hele gezin begeleiden, en dus niet alleen het 
slachtoffer, of niet alleen voor de kinderen zorgen, maar ook hulp en begeleiding aan de 
dader bieden. Wij denken dat het de enige mogelijkheid is om op lange termijn ook 
effectief iets te bereiken. Onze werking op zich is allemaal reguliere werking. Waarvoor 
hebben wij dan wel hulp nodig, en zijn we op dat vlak een goed doel? Er zijn een hele hoop 
kleine dingen waar we extra financiering voor moeten vinden. Dat is bijvoorbeeld een 
speelgoedhoek voor kinderen in elke spreekkamer, of speelgoed voor kinderen die plots in 
crisisopvang zitten en niets hebben om mee te spelen. Het gaat evengoed over eten: een 
gezin staat in crisis bij ons, omdat ook het team van CAW die voor opvang zorgen bij ons 
zit, en de kinderen hebben nog niets gegeten, moeder heeft nog niets gegeten, daar 
hebben wij niets voor. Als wij dan een potje hebben om daar gebruik van te maken is dat 
heel handig. Wij zijn ook bezig met een vrijwilligerswerking op te starten, wij hebben twee 
lotgenotengroepen om met die mensen bijvoorbeeld op uitstap te kunnen gaan, 
vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen, enz. 
Dat is hetgeen waar wij de zitpenningen van vandaag aan gaan uitgeven. 
 
Wij danken jullie natuurlijk allemaal heel hartelijk, want wij kunnen die middelen zeer goed 
besteden. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- Dan vraag ik nu mevrouw Servais even naar voor. Ook alle 
provincieraadsleden mogen naar voor komen om hier de cheque mee te overhandigen. Het is 
een cheque van 7.700 EUR, die wij graag aan jullie overhandigen. 
Als iedereen naar hier komt, kan er ook een groepsfoto genomen worden. 
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Dan zijn we nu aan het einde van de zitting, en om 12 uur verwachten we jullie in PIVA om 
onze lunch te nemen. 
 
Dank u wel. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 11.07 uur. 
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