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De vergadering wordt geopend te 14.30 uur.
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig.
Tekenden de aanwezigheidslijst:
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
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Mevrouw
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Mevrouw
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De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw

ANCIAUX Koen
BAKELANTS Ann
BELLENS Peter (*)
CALUWÉ Ludwig
CLAESSEN Jan
COLSON Mireille
COTTENIE Christ'l
CUYLAERTS Nathalie
DANEELS Tobias
DE HAES Jan
DE QUICK Erik
DE WINTER Stefan
DILLEN Koen (*)
FRANÇOIS Catherine
GEYSEN Kris
GYS Seppe
HELSEN Katleen
JACQUES Ilse (*)
LAUWERS Linda
LEMMENS Luk
PALINCKX Koen
SCHOOFS Louis
SOHIER Rudy
STEVENS Lili
TALHAOUI Fauzaya
VALKENIERS Bruno
VAN BUEREN Hugo
VAN DIENDEREN Ilse
VAN HAUTEGHEM Marleen
VAN OLMEN Mien
VAN RANSBEECK Brend
VANDENDRIESSCHE Diederik
VERHAERT Inga
VERHAEVEN Eddy
WECKHUYSEN Wendy

Verontschuldigd: Mevrouw Valery Van Gorp
(*) Zij waren tijdens de raadsvergadering fysiek niet aanwezig in het provinciehuis,
maar namen van thuis uit digitaal deel aan de vergadering (inclusief de
stemmingen).
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De raad is bijeen in openbare vergadering.
VOORZITTER.- Goedemiddag allemaal. Allemaal welkom op de provincieraad van vandaag
24 september. Er zijn drie leden, die van thuis uit volgen. Dat is Koen Dillen, Ilse Jacques
en Peter Bellens, ook welkom. Goed, dan gaan wij van start met de mondelinge vraag. De
vraag van de heer Sohier, mijnheer Sohier, aan u het woord. Mag ik ondertussen vragen
dat iedereen zijn ABM al opzet, zodat wij straks ineens de stemming kunnen doen?
Mondelinge vragen
De heer SOHIER.- Dank u wel, mijnheer de voorzitter.
Geachte gedeputeerden, waarde collega’s, goedemiddag. Mijn mondelinge vraag komt terug
op een aantal vragen, die ik stelde aan het begin van de coronacrisis en zij heeft
betrekking op de contractuele werknemers in het provinciebestuur en de autonome
bedrijven van de provincie Antwerpen.
Op 20 maart stelde ik per mail enkele vragen aan de deputatie en de griffier in verband
met de situatie. Ik kreeg onmiddellijk antwoord van de griffier op een aantal praktische
maatregelen, die vooral te maken hadden met de preventie en de directe organisatie van
het werk. Op de vraag in verband met de financiële maatregelen kon mijnheer de griffier
natuurlijk geen antwoord geven.
Op de online provincieraad van 23 april stelde ik dus de mondelinge vraag, die vooral te
maken had met het aantal mensen dat getroffen werd door de tijdelijke werkloosheid. Ook
de impact op de inkomens van de contractuele werknemers op tijdelijke werkloosheid
gedurende de coronacrisis was aanleiding voor onze vraag.
Ik verwees telkens naar de aangepaste wetgeving en het ministeriële schrijven van
18 maart, dat het mogelijk maakt om contractuele werknemers op tijdelijke werkloosheid
te plaatsen en bovenop hun uitkering een bijpassing te laten genieten, zodat zij tenminste
hun nettoloon zouden kunnen behouden.
Gedeputeerde De Haes antwoordde dat het aantal werklozen varieert van dag tot dag. Wat
betreft de eventuele bijpassing op de uitkering, antwoordde hij, dat de besturen de
mogelijkheid gegeven was om dit te doen, maar dat het geen verplichting was. De nota
waarnaar de heer De Haes verwees, zegt ook, dat een bestuur iets zou kunnen doen uit
gelijkheidsprincipe, maar en ik citeer: “Wij moeten ervoor waken dat de aanvulling niet te
groot mag zijn. Een werknemer mag immers niet meer overhouden, dan zijn netto normale
salaris. Wij moeten dus voorzichtig zijn”, was de boodschap. Tot slot werd gezegd dat de
deputatie toch ernstig overweegt om een aanvulling te geven, want men is zich bewust van
het niet te onderschatten inkomensverlies. De deputatie wenst echter te wachten tot er
een volledig zicht is op alle werkloosheidsdossiers en het inkomensverlies om met alle
technische details tot een evenwichtig besluit te komen. Dat was ook afgesproken in het
syndicaal overleg, volgens gedeputeerde De Haes. Natuurlijk is de coronacrisis nog niet
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voorbij en zijn waarschijnlijk vandaag ook een aantal diensten nog niet helemaal
operationeel.
Maar toch hadden wij al graag enkele antwoorden op de volgende vragen:
- zijn er vandaag nog werknemers in tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de corona? En
in welke diensten of autonome bedrijven is dat dan?
- Is er vandaag al een volledig zicht op alle werkloosheidsdossiers?
- Is er ook al een zicht op het inkomensverlies, dat de werknemers hebben geleden?
En als laatste:
- heeft de deputatie al beslist om een aanvulling toe te kennen aan betrokken werknemers?
Bedankt voor uw aandacht en bedankt voor uw antwoord.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde De Haes.
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u wel, collega. Dank u voor de vraag en dank ook
voor de bezorgdheid, want zoals u weet is de provincie een warme werkgever en wij zijn
ons er heel sterk van bewust dat het personeel eigenlijk onze sterkste troef is en dat
heeft ook gemaakt dat wij natuurlijk van meet af aan, van de coronacrisis ook bijzonder
bezorgd waren. En u heeft het ook herhaald, dat ik die bezorgdheid toen ook had
uitgedrukt.
Wat uw vragen betreft: zijn er vandaag nog werknemers op technisch tijdelijke
werkloosheid? Wel, op datum van 18 september bevonden zich geen personeelsleden meer
in het stelsel van de tijdelijke werkloosheid. Het aantal werkloosheidsdossiers en het
inkomensverlies, wat dat betreft, sinds het begin van de coronacrisis werden
269 werknemers van de provincie en de APB’s, dus je moet dat in zijn geheel bekijken,
tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht. Het salaris van de betrokkenen werd
opgeschort gedurende deze werkloosheid en tijdens deze periode hadden zij recht op
vervangingsinkomen, dat gemiddeld zo’n 70% van hun laatste activiteitssalaris bedroeg,
weliswaar dat die nog aangevuld werd met bijkomende supplementen van de federale en de
Vlaamse overheid.
Het wordt moeilijker als u mij de vraag stelt om het inkomensverlies van deze werknemers.
De werkloosheidsdossiers worden beheerd via de RVA en DMCO, onze dienst voor het
personeel, heeft geen exact zicht op het individuele inkomensverlies van elke betrokken
werknemer. En dat is ook de reden en u heeft mij gevraagd: heeft u beslist van de
aanvulling toe te kennen aan de werknemers? Wij hadden toen al het engagement genomen,
ondertussen is er een principieel besluit, maar zoals ik toen ook gezegd heb, op het moment
dat u de eerste vraag gesteld had, was er eigenlijk nog niet volledig geweten hoe dat het
mechanisme volledig in elkaar ging zitten, dus wij moesten daar wel voorzichtig in zijn, u
heeft het zelf aangehaald, wanneer het netto-inkomen hoger zou zijn dan voordien, dan zou
het risico bestaan dat iemand zijn vergoeding, zijn werkloosheidsvergoeding zou verliezen
en dat zou natuurlijk een bijzonder pijnlijke administratieve sanctie zijn.
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Kortom, er is een principieel akkoord binnen de deputatie en dat is ondertussen ook al
afgesproken met de vakbonden. U weet dat wij heel bezorgd zijn, ik herhaal het, over het
lot van onze medewerkers, dat is afgesproken met de vakbonden, volledig akkoord, maar
wij moeten dat nu heel technisch en ook juridisch nog gaan uitwerken en bekrachtigen door
de deputatie, zodat het in uitvoering kan treden. Het systeem is zo opgebouwd en dat kan
ik wel meegeven, dat het natuurlijke geproratiseerd wordt naar het aantal dagen, dat
iemand werkloos geweest is, het is geen gewone bruto-forfait, het is een proratisering,
omdat, wij hebben wel het systeem gehanteerd, daar waar het nuttig was, niet iedereen
permanent in werkloosheid te zetten, maar ook beurtrol om te organiseren, zodanig dat wij
de mensen toch een beetje dichter tegen ons gilet konden trekken. Ik denk dat het een
goed systeem is en weldra zal het dan ook verder uitgewerkt worden en goedgekeurd
worden. Wij zorgen wel dat wij binnen de grenzen blijven van het mogelijke en ook van het
wenselijke om geen accidenten te hebben met netto inkomens.
VOORZITTER.- Goed. Dank u wel gedeputeerde De Haes.
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OPENBARE VERGADERING

De leden van de provincieraad

GRIFFIE
Departement Mens, Communicatie en Organisatie

datum 7 september 2020
kenmerk Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2020
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 24 september 2020 om 14.30
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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VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020
Agenda
OPENBARE VERGADERING
0. Provinciale overheid
0/1

Verhindering mevrouw Isabelle Vrancken. Tijdelijke opvolging.

0/2

Wijziging van de vertegenwoordiging van de Groen-fractie in een
commissie, in de raad van bestuur van de APB's Campus Vesta en
Toerisme Provincie Antwerpen en in de toezichtscommissie Sportpaleis.
Goedkeuring.

0/3

Budget 2020: Verlaging van de nominatieve subsidie aan de Vereniging
van Vlaamse provincies. Goedkeuring.

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit
1/1

Uitvoering RSPA: Strategisch gebied Olympiadelaan te Herentals.
Goedkeuring bestek en lastenvoorwaarden. Goedkeuring.

1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1/3

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1/4

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte
van de Moeder Gods. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1/5

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus'
Geboorte. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen
Islamic Association. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1/7

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1/8

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Budgetwijziging Nr. 1 van 2020. Goedkeuring.

1/9

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Eerste
wijziging meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2020. Goedkeuring.

1/10

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
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(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2020. Advies. Goedkeuring.
1/11

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2020. Advies. Goedkeuring.

1/12

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap.
Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring.

1/13

Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen.
Samenwerkingsovereenkomsten 2021-2025. Goedkeuring.

1/14

Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020.
2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Prijs voor
Mondiaal Onderzoek. Goedkeuring.

1/15

APB POA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

1/16

APB PVM. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

1/17

Fietsostrade F14 Antwerpen-Essen: aanleg fietspad van Paviljoenweg tot
Kalmthoutsesteenweg in Essen. Prijsherzieningen, wijzigingen en
meerwerken. Goedkeuring.

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
2/1

Beleidsnota speerpuntsector zorg. Goedkeuring.

2/2

Opheffing en nieuw subsidiereglement speerpuntsector zorg. Goedkeuring.

2/3

Toewijzing krediet speerpuntsector zorg 2020. Goedkeuring.

2/4

Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Goedkeuring.

2/5

APB PSES. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

2/6

APB KMPC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

2/7

APB PDA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

2/8

APB GKC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

2/9

APB De Warande. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020.
Kennisname.

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel
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3/1

APB PRZ. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

3/2

APB PRDS. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

3/3

APB TPA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

3/4

EVAP Arboretum Kalmthout. Opvolgingsrapportering eerste semester
2020. Kennisname.

3/5

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker.
Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

3/6

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de
provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring.

3/7

APB PIH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

3/8

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring.

3/9

APB Campus Vesta. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020.
Kennisname.

3/10

Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door
fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan
Claessen (Vlaams Belang).

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
4/1

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid
en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring
economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van
krediet. Goedkeuring.

4/2

APB HH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

4/3

APB HC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

4/4

Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

4/5

Aanpassing aan het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers. Goedkeuring.

4/6

Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis.
Goedkeuring.

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het
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provinciedecreet. Levering van hybride terreinwagens ten behoeve van
DIW - wijziging procedure. Kennisname.
4/8

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw
van een technisch centrum. Aankoop woning/winkel in de
Turnhoutsebaan. Goedkeuring.

4/9

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw
van een technisch centrum. Aankoop woning Turnhoutsebaan.
Goedkeuring.

4/10

Vastgoed. Antwerpen/Ekeren en Kapellen. Schoon Schijn (A.S.04).
Verlegging en openlegging van de bedding langs de nieuwe Delhaize.
Grondoverdracht. Goedkeuring.

4/11

Vastgoed. Kalmthout. Arboretum. Aankoop woning met tuin. Goedkeuring.

4/12

Vastgoed. Meerhout. Halfwegloop (A.7.24.24). Overname retentiebekken.
Goedkeuring.

4/13

Vastgoed. Rijkevorsel. woningen Oostmalsesteenweg 17-19-21. Verkoop.
Goedkeuring.

4/14

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1)
en 13-14-15-16 (cluster 3). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te
Herentals en Olen. Goedkeuring.

4/15

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 5-6-7-9-10-11-12
(cluster 2). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te Geel en Mol.
Goedkeuring.

5. Moties
6. Interpellaties
1e bijkomende agenda
6/1
Interpellatie in verband met thuiswerk, ingediend door Tobias Daneels
(Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING
7/1

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging
samenstelling. Goedkeuring.
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0. Provinciale overheid
Nr. 0/1 van de agenda
Verhindering mevrouw Isabelle Vrancken. Tijdelijke opvolging.
Verslag
VOORZITTER.- Wij nemen kennis van het tijdelijk ontslag van mevrouw Isabelle Vrancken,
omwille van haar moederschapsrust en langs deze weg wil ik ook Isabelle toch nog namens
de provincieraad van harte proficiat wensen met de geboorte van haar dochter Paulien.
Om in haar opvolging te voorzien, moeten wij bij lottrekking een bijzondere commissie van
vier raadsleden samenstellen, die het onderzoek gaan doen van de geloofsbrieven van hun
kandidaat-opvolger, de heer Hugo van Bueren. De raadsleden van de bijzondere commissie
moeten afkomstig zijn uit de andere kiesarrondissementen, dan dat van de kandidaatopvolger. Mag ik mevrouw Stevens vragen uit de klaargemaakte omslag de briefjes met
namen van de leden van de commissie te trekken? Gedeputeerde De Haes, mijnheer Van
Ransbeeck, mijnheer Verhaeven en mevrouw Colson.
Goed, ik stel voor dat de leden samen met mevrouw Vervloesem het onderzoek van de
geloofsbrieven van de heer Van Bueren doen, in het fractielokaal van de N-VA, om nadien
met verslaggeving naar de raad terug te komen. Wij schorsen even tijdelijk de vergadering
om de commissie te kans te geven haar werkzaamheden aan te vatten.

De vergadering wordt geschorst te 14.39 uur en hernomen te 14.46 uur.

VOORZITTER.- Ik stel voor dat wij luisteren naar de verslaggever, die zojuist door de
commissie is aangeduid, de heer Van Ransbeeck. Alstublieft, aan u het woord.
De heer VAN RANSBEECK.- Ja, dank u wel. De commissie heeft kennis genomen van de
mail van 25 juni 2020, waarin mevrouw Isabelle Vrancken meedeelt dat zij zich wegens
haar bevallingsverlof wenst te laten vervangen van 24 september 2020 tot en met
21 januari 2021.
De heer Hugo Van Bueren, gepensioneerde, geboren op 18 mei 1951 en wonende te
Kronkenrooistraat, Edegem, is opgeroepen om in de tijdelijke opvolging van mevrouw
Vrancken te voorzien. Hij is inderdaad de eerstvolgende in aanmerking komende
plaatsvervanger van lijst 2, district Antwerpen.
Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat de heer Van Bueren de vereiste
voorwaarden vervult, zodat niets zich tegen zijn tijdelijke aanstelling als provincieraadslid
verzet. De bijzondere commissie stelt dan ook dat de heer Van Bueren tot de wettelijke
eed toe te laten. Antwerpen, 24 september 2020. Proficiat.
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VOORZITTER.- Goed. Dank je wel. En dan kunnen we overgaan tot de eedaflegging. De
eedformule in het provinciedecreet luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen”.
Mijnheer Van Bueren, mag ik vragen recht te staan, de rechterhand op te heffen en de eed
uit te spreken?
De heer VAN BUEREN.- Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
VOORZITTER.- Dank u wel. Proficiat.
Applaus
Nr. 0/2 van de agenda
Wijziging van de vertegenwoordiging van de Groen-fractie in een
commissie, in de raad van bestuur van de APB's Campus Vesta en Toerisme
Provincie Antwerpen en in de toezichtscommissie Sportpaleis.
Goedkeuring.
Verslag
De Groen-fractie wenst haar vertegenwoordiging in een commissie, in de raad van
bestuur van de APB’s Campus Vesta en Toerisme Provincie Antwerpen en in de
toezichtscommissie Sportpaleis te wijzigen.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet;
Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de
raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Bij geheime stemming,
BESLUIT:
Artikel 1:
De heer Brend Van Ransbeeck vervangt mevrouw Rina Rabau in
raadscommissie Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid.

de

Artikel 2:
De heer Brend Van Ransbeeck vervangt mevrouw Rina Rabau in de raad van
bestuur van het APB Campus Vesta.
Artikel 3:
De heer Louis Schoofs vervangt mevrouw Ilse Van Dienderen in de raad van
bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen.
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Artikel 4:
Mevrouw Ilse Van Dienderen
toezichtscommissie Sportpaleis.

vervangt

mevrouw

Rina

Rabau

in

de

VOORZITTER.- En dan kunnen wij verder gaan met onze provincieraad, punt 0/2 van de
agenda. U mag ondertussen punt 0/2 op ABM al openen.
Het is een geheime stemming.
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. 0/3 van de agenda
Budget 2020: Verlaging van de nominatieve subsidie aan de Vereniging
van Vlaamse provincies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Jaarlijks wordt door provincie Antwerpen, net als door de andere Vlaamse
provincies, een bijdrage geleverd aan de werking van de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP) door middel van een op te vragen nominatieve subsidie. In de
budgetten 2020 van de Juridische, administratieve en financiële dienst (JAF) werd
hiervoor 222.781 EUR ingeschreven.
Door de opbrengst van de verkoop van een deel van haar patrimonium heeft de
VVP dit jaar echter geen werkingssubsidies opgevraagd bij de provincies.
Binnen de ontwikkelingen voor de Omgevingsvergunning, met interactie met het
omgevingsloket van Vlaanderen, werd door Vlaanderen een nieuwe release werd
aangekondigd. Deze nieuwe release heeft een impact op de provinciale
toepassingen. Daardoor zal het bestuur de beschikbare resources om te
programmeren in documentum bij prioriteit naar deze ontwikkelingen dienen te
verschuiven. Hiervoor wordt op dit moment een bijkomende werklast op de
ontwikkelingen ingeschat van 75 mandagen. Door deze noodzakelijke beslissing
komt de ontwikkeling van de Open Data uitwisseling met Vlaanderen in het
gedrang. Het gaat hier om een verplichting om de data uitwisseling met o.a. de
besluiten van Deputatie en Provincieraad op een gestructureerde manier aan
Vlaanderen aan te bieden.
Aangezien we vanuit de Provincie het engagement voor deze open data
uitwisselingen moeten opnemen, werd er gezocht naar bijkomende middelen om dit
tegen eind dit jaar, met een implementatie in productie volgend jaar, op te nemen.
Dit kan door het engageren van een bijkomende documentum-consultant voor een
80-tal mandagen of een bedrag van ongeveer 65.000 Euro.
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Wij kunnen het nodige budget van 65.000 Euro dan ook afnemen van de nietopgevraagde nominatieve subsidie voor de VVP en toevoegen aan de
werkingsmiddelen van het Departement ICT, Dienst ICT Projecten & Oplossingen.
Gevraagd wordt een verlaging goed te keuren van de nominatieve subsidie voor de
werkingskosten van de VVP (JAF) (MJP000249) ter verhoging van de
werkingskosten van Dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) (MJP000006), om
in de geschatte kosten van 65.000 EUR voor de bijkomende documentum
consultant te voorzien.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Overwegende dat de nominatieve subsidie voor de werkingskosten van Vereniging
van de Vlaamse Provincies, in 2020 niet wordt opgevraagd;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt een verlaging van de nominatieve subsidie aan de Vereniging
van de Vlaamse Provincies (Jurisiche, administratieve en financiële dienst (JAFMJP000249) ten voordele van een verhoging van de werkingskosten van Dienst ICT
Projecten & Oplossingen (DIPO) (MJP000006).
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit
Nr. 1/1 van de agenda
Uitvoering RSPA: Strategisch gebied Olympiadelaan te Herentals.
Goedkeuring bestek en lastenvoorwaarden. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie

LUIK 1: VOORWERP VAN DE BESLISSING
De dienst Ruimtelijke Planning (DRP) stelt voor om een overheidsopdracht in de
markt te plaatsen voor diensten voor een raamovereenkomst voor het opstellen en
planologisch verankeren van een ontwikkelingsstrategie, voor het strategisch
gebied Olympiadelaan en de site van het AZ te Herentals, via de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Op dit moment wordt de principiële beslissing om de opdracht te plaatsen, de keuze
van de plaatsingswijze en het bestek voorgelegd.

LUIK 2: BUDGET
De budgetten zijn beschikbaar op ARK 2020/21400000/0600 - Plannen en studies
- Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke planning van DRP, ramingsnr. MJP000061.

LUIK 3: ADVIEZEN
Geen.

LUIK 4: TOELICHTING
1. Juridische grondslag
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren.
Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 43 §2 11°.
2. Voorgeschiedenis en beleidscontext
De provincie is bevoegd om de kleinstedelijke gebieden af te bakenen en waar
nodig PRUP’s op te maken om de bijkomende behoefte aan woningen, bedrijven of
andere stedelijke voorzieningen te kunnen realiseren. In 2013 werd de voorstudie
voor het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Herentals afgerond. Het
woon- en woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan kwam naar voor als een
strategische locatie met heel wat ruimtevragers (water, wonen, ziekenhuis,…). In
2018 werd het PRUP Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied van kracht.
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In zitting van 27 augustus 2015 wees de deputatie de opdracht ‘Ontwerpend
onderzoek naar de vallei van de Kleine Nete in kleinstedelijk gebied Herentals’ toe
aan BRUT. Bij dit ontwerpend onderzoek werden de stad Herentals, VMM, ANB, het
departement Omgeving en het agentschap Onroerend Erfgoed nauw betrokken.
Deze opdracht is afgerond in 2018, maar de partners zaten nog op regelmatige
basis samen om de ruimtelijke visie uit te werken en acties op te starten om de
visie te realiseren.
In 2020 maakten DRP en de dienst gebiedsgericht beleid (DGB) een visienota op en
een actieplan. Er is ook een stuurgroep opgericht om de voortgang van de acties op
te volgen en af te stemmen met de lopende projecten in de omgeving van het
plangebied. De deputatie heeft de visienota, het actieplan, de organisatiestructuur
en de rolverdeling tussen DGB en DRP goedgekeurd op 20 augustus 2020. De
eerste stuurgroep is gepland op 9 september 2020.
3. Verantwoording/motivering
In
1.
2.
3.

bovenvermeld actieplan is DRP trekker van deze acties:
Ontwerpend onderzoek naar ontwikkeling in het beschermd stadsgezicht
Bestek voor PRUP opmaken
Vergelijken van ruimtelijke scenario’s, instrumenten en de financiële gevolgen in
analysenota
4. In kaart brengen van alternatieve locaties voor het ziekenhuis
5. Doorlopen van de geïntegreerde planningsprocedure (van startnota tot PRUP)
Voorliggend bestek is het resultaat van actie 1. In dit bestek wordt de opdracht
uitgeschreven ter ondersteuning van de uitvoering van de overige acties voor DRP
(acties 2 – 5).
DRP stelt voor om deze opdracht uit te besteden als raamovereenkomst via een
overheidsopdracht. De opdracht wordt breed geformuleerd als “het opstellen en
planologisch verankeren van een ontwikkelingsstrategie, voor het strategisch
gebied Olympiadelaan en de site van het AZ te Herentals”:
-

Opstellen van een ontwikkelingsstrategie: Het ontwerpend onderzoek (zie
boven) laat nog enkele opties open, bijvoorbeeld inzake fasering of aantal
wooneenheden. Inspraak en recent onderzoek bracht nog nieuwe aspecten
naar boven. Al deze opties hebben een impact op de waarde van de
gronden. Ook de eigendomsstructuur is bepalend voor de ontwikkeling. De
opdrachtnemer zal een aantal scenario’s moeten voorstellen, in tijd en
ruimte en instrumenten om de visie te realiseren (vooral inzake verwerving
en verevening), zodat de stuurgroep zicht krijgt op wat een haalbare
strategie is.

-

Planologische verankering: er is een PRUP nodig in functie van de
herbestemming, maar een PRUP kan ook andere zaken regelen zoals
bijvoorbeeld fasering of een grondruil. De procedure van een PRUP bevat
steeds een afweging van alternatieve scenario’s, onderzoek naar effecten en
inspraak. DRP wil deze procedure inzetten om de mogelijke scenario’s af te
wegen en om de gekozen strategie juridisch te verankeren.
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Concreet stelt DRP voor om te starten met een analyse, die aan de stuurgroep
wordt voorgelegd. In een startnota worden vervolgens de mogelijke alternatieven
aan het publiek voorgesteld. De reacties worden verwerkt tot een scopingnota en
op basis daarvan gebeurt het milieueffectonderzoek, de waardebepaling van de
weerhouden alternatieven en andere vooropgestelde onderzoeken. Het alternatief
dat het beste scoort kan in een voorontwerp worden vertaald. De procedure kan
nadien worden vervolgd met voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek en
definitieve vaststelling van het PRUP (en eventueel bijhorende instrumenten).

Schematische voorstelling procesverloop

In die optiek is er onder andere nood aan vastgoed scenario-analyse, kennis van
het instrumentarium voor ruimtelijke ordening, expertise in ruimte & zorg, ervaring
met het managen van complexe vastgoedprojecten, stedenbouwkundige
ontwerpers en milieudeskundigen.
4. Inhoud van de opdracht
Deze opdracht bestaat uit 5 posten die door de provincie Antwerpen besteld of niet
besteld kunnen worden in functie van de evolutie van het project:


Post 1: Opmaak van een procesnota:
o De procesnota is een verplicht document in de procedure van een
RUP. Het is een evolutief document dat het procesverloop beschrijft.
De offerte moet een forfaitaire prijs opgeven.



Post 2: PRUP fase 1
o Een analysenota bevat het voorbereidend onderzoek voor de
startnota en wordt specifiek voor deze opdracht gevraagd. De
opdrachtnemer moet scenario’s samenstellen (in tijd en ruimte) in
combinatie met in te zetten instrumenten voor verwerving of
financiële verevening. Voor deze scenario’s gebeurt een eerste
waardebepaling.
Zo
worden
er
een
vijftal
alternatieve
ontwikkelingsstrategieën voorgesteld.
o De startnota beschrijft de plandoelstelling, alternatieven, wijze van
het geïntegreerde effectonderzoek,… De startnota wordt ter advies
voorgelegd en tijdens een publieke raadpleging aan het publiek
voorgelegd.
o De startnota wordt op basis van de adviezen en reacties verwerkt tot
een scopingnota.
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o

De offerte moet een prijs opgeven per nota, uitgaande van een
vermoedelijke hoeveelheid van 5 scenario’s.



Post 3: opmaak van het PRUP met geïntegreerde effectenbeoordeling:
o Dit omvat de nodige stappen volgens de procedure tot de opmaak
van een PRUP vanaf de goedkeuring van de scopingsnota:
voorontwerp, plenaire vergadering, ontwerp-PRUP,
openbaar
onderzoek,... tot en met de definitieve vaststelling.
o De offerte moet een forfaitaire prijs opgeven.



Post 4: Opmaak van bijhorende instrumenten:
o Dit omvat nader te bepalen instrumenten. Tijdens het procesverloop
zal blijken welke instrumenten nodig zijn: decretale instrumenten
zoals bijvoorbeeld rooilijnplan of grondruilplan, burgerrechtelijke of
andere instrumenten zoals bijvoorbeeld contracten.
o In de offerte wordt gevraagd om een uurtarief te geven van een
projectleider/senior
expert,
projectmedewerker/adviseur,
tekenaar/junior medewerker/administratief medewerker en grafisch
ontwerper.



Post 5: Overleg, communicatie en participatie:
o Het communicatie- en participatietraject voor deze opdracht omvat
minstens de participatie zoals voorzien in het nieuwe decreet
‘Integratie plan-MER bij RUP’.
o Er wordt een forfaitaire prijs gevraagd voor de praktische
ondersteuning bij verschillende types van participatiemomenten. Ook
voor de projectgroep, stuurgroep of bilaterale overleggen moet de
inschrijver een prijsopgave maken.

De opdracht is uitgeschreven als een raamovereenkomst, en voorziet een periode
van 48 maanden voor de uitvoering.

LUIK 5: BIJLAGEN


Bestek

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vermeld bij het decreet van
27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij
het decreet van 17 december 1997, wat de bindende bepalingen betreft;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de
definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004, wat de bindende
bepalingen betreft;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de
definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende
bepalingen betreft;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het
ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen;
Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een
partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen;
Gelet op de definitieve vaststelling van het PRUP ‘Afbakeningslijn’ te Herentals,
Herenthout en Grobbendonk door de provincieraad op 27 september 2018;
Gelet op de beslissing van de provincieraad van 23 mei 2019 tot goedkeuring van
de conceptnota beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen;
Overwegende dat in het Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA)
Herentals werd geselecteerd als kleinstedelijk gebied; dat in de bindende bepaling
nr. 42 van het RSPA wordt opgenomen dat de provincie de kleinstedelijke gebieden
afbakent;
Overwegende dat een ruimtelijke visie over het kleinstedelijk gebied Herentals werd
uitgewerkt; dat verschillende acties om tot een stedelijk gebiedbeleid te komen
worden vertaald in verschillende PRUP’s; dat deze acties hoofdzakelijk betrekking
hebben op het creëren van ruimte voor bijkomende woningen en ruimte voor
bijkomende bedrijven;
Overwegende dat de site Olympiadelaan op een strategische locatie ligt in het
kleinstedelijk gebied; dat er in de vallei van de Kleine Nete binnen het kleinstedelijk
gebied vele ruimtevragers zijn; dat er na ontwerpend onderzoek, overleg,
participatie en studiewerk een visienota en actieplan werden opgemaakt; dat dit
actieplan de dienst Ruimtelijke Planning aanwijst als trekker van de opmaak van dit
bestek;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en alle latere
aanvullingen en wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, en alle latere aanvullingen en wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in
de klassieke sectoren, en alle latere aanvullingen en wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en alle latere aanvullingen en wijzigingen;
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Gelet op het krediet ingeschreven op artikel 2020/21400000/0600 - Plannen en
studies - Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke planning van DRP, ramingsnr.
MJP000061;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan het plaatsen, de plaatsingswijze en het bestek voor
het opstellen en planologisch verankeren van een ontwikkelingsstrategie, voor het
strategisch gebied Olympiadelaan en de site van het AZ te Herentals
(raamovereenkomst).
Als wijze van gunnen van deze dienstenopdracht wordt de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voorgesteld.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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. 1/2 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 23 juni 2020 heeft de kathedrale kerkraad van Onze-LieveVrouw te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2019 opgemaakt en
goedgekeurd.
Het dossier is op 10 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van
Antwerpen.
2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf
goedgekeurde budget 2019 en van de goedgekeurde budgetwijziging Nr. 1 van
2019.
3. Het oorspronkelijk budget 2019, opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale
kerkraad in vergadering van 18 oktober 2018, voorzag een geraamd overschot
(vóór overboekingen) van + 79.070,00 EUR op het exploitatiebudget en een
geraamd tekort van – 196.500,00 EUR op het investeringsbudget.
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Na eigen financiering (30.544,39 EUR), na overboeking van 70.000,00 EUR van het
geraamde exploitatieoverschot van 2019 en na gebruik van het overschot van
765.465,34 EUR op het investeringsbudget 2017 sluit het exploitatiebudget af met
een geraamd overschot van + 9.070,00 EUR en sluit het investeringsbudget af met
een geraamd overschot van + 608.420,95 EUR.
Het budget 2019 voorzag derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor
de exploitatie noch voor de investeringen.
In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van voormeld
budget 2019 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
4. In de budgetwijziging Nr. 1 van 2019, opgemaakt en goedgekeurd door de
kathedrale kerkraad in vergadering van 24 oktober 2019, sluit het exploitatiebudget
2019 af met een geraamd overschot van + 57.570,00 EUR en het
investeringsbudget 2019 sluit af met een geraamd tekort van 301.805,17 EUR.
Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt beroep gedaan op
50.000,00 EUR van het geraamde overschot van op het exploitatiebudget 2019 en
op de beschikbare reserves van 529.669,01 EUR uit het investeringsbudget 2019
zodat het exploitatiebudget afsluit met een geraamd overschot van 7.570,00 EUR
en het investeringsbudget 2019 uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot van
277.863,84 EUR.
Deze budgetwijziging Nr. 1 van 2019 voorzag derhalve geen toelage van de
provincie voor de exploitatie noch voor de investeringen.
In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad akte genomen van voormelde
budgetwijziging Nr. 1 van 2019 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen
ter zake.
5. De rekening 2019 sluit af met een totaal exploitatieontvangsten van
2.091.473,04 EUR en met een totaal exploitatie-uitgaven van 1.957.182,88 EUR of
met een overschot van 134.290,16 EUR.
Na overboeking van 130.000,00 EUR naar de investeringsontvangsten sluit de
rekening 2019 met een exploitatieoverschot van 4.290,16 EUR (eigen financieel
boekjaar), waarbij nog het exploitatieoverschot van 218.608,53 EUR (rekening
2017 – exploitatie) dient gevoegd te worden, zodat het totale exploitatieoverschot
222.898,69 EUR bedraagt.
De rekening 2019 sluit af met een tekort op de investeringen van (66.589,22 EUR –
349.239,98 EUR =) 282.650,74 EUR. Na overboeking van 130.000,00 EUR
(overschot exploitatie 2019) en na het gebruik maken van het overschot van
972.997,09 EUR op de investeringen 2017 bedraagt het batig saldo op de
investeringen + 820.346,35 EUR.
6. In de toelichtingen bij de jaarrekening over 2019 deelt de kathedrale kerkraad
mede dat :
- bij de exploitatie : de inkomsten/opbrengsten in de lijn liggen van het budget en
dat de uitgaven/kosten goed onder controle werden gehouden.
- bij de investeringen : er in 2019 enkele noodzakelijke investeringen werden
uitgevoerd in de gebouwen van de eredienst : relocatiewerken sanitair, herstelling
plafond en opmaak beheersplan van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.
Het dak van het tuinpaviljoen werd vernieuwd en er werden elektriciteitswerken
uitgevoerd in de pastorij. Er werd ook geïnvesteerd in het privaat patrimonium
gelegen Groenplaats 20 en Groenplaats 22.
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- er in 2019 geen interne kredietaanpassingen werden doorgevoerd.
7. Opgemerkt wordt dat de exploitatie-inkomsten uit toerisme (toegangsgelden) en
uit de kaarsenverkoop in 2019 1.371.554,40 EUR + 197.174,39 EUR =
1.568.728,79 EUR bedroegen.
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019
van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de kathedrale kerkfabriek van
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van
Antwerpen op 10 augustus 2020;
Gelet op de artikelen 55 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de kathedrale
kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, met als exploitatieoverschot
222.898,69 EUR en met als investeringsoverschot 820.346,35 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de kathedrale kerkfabriek
van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundigtechnische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
De stemming is als volgt: 34 aanwezigen, 30 ja en 5 neen, onthouding, excuseer. Maar dan
klopt het niet met het aantal stemmen. Er klopt iets niet met het aantal stemmen. Er
waren 31 gestemden, dacht ik. Wij zitten aan 34 stemmen. Er was iets niet juist, denk ik,
maar goed, wij zullen eventjes nakijken straks.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
5 leden hebben zich onthouden.
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Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen.
Nr. 1/3 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 13 maart 2020 heeft de Grieks-orthodoxe kerkfabriekraad
van Maria Boodschap te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2019
opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 27 mei 2020 ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen.
2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf
goedgekeurde budget 2019.
Het budget 2019 voorzag enkel exploitatie-uitgaven en geen investeringsuitgaven.
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 22.250,00 EUR.
De
totale
exploitatieontvangsten
werden
geraamd
op
6.030,00
EUR
(geldinzameling, stortingen, giften) + 1,42 EUR (gecorrigeerd overschot 2017).
De provinciesubsidie werd geraamd op 15.926,42 EUR.
3. In vergadering van 27 september 2018 heeft uw raad het budget 2019
goedgekeurd zonder formulering van begrotingstechnische opmerkingen.
4. De provinciesubsidie ten bedrage van 15.926,42 EUR (exploitatie) werd
uitbetaald einde maart 2019.
5. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 20.480,01 EUR en
als ontvangstentotaal 22.261,06 EUR, met een batig saldo van 1.781,05 EUR. Dit
batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2021.
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019
van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen gunstig te
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek
Maria Boodschap te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen
op 27 mei 2020;
Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:

24

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de Grieksorthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen met voor de exploitatie:
als som van de ontvangsten : 22.261,06 EUR
als som van de uitgaven :
20.480,01 EUR
_______________
met een batig saldo van :
1.781,05 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de Grieks-orthodoxe
kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen gunstig te adviseren zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Nr. 1/4 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte
van de Moeder Gods. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 3 juni 2020 heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriekraad
van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen de rekening over het dienstjaar
2019 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 8 juni 2020 ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen.
2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf
goedgekeurde budget 2019.
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 21.225,00 EUR.
De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 21.225,00 EUR, waarvan:
- geldinzameling, stortingen, giften : 13.200,00 EUR;
- gecorrigeerd tekort van de rekening 2017 : - 2.853,84 EUR;
- provinciesubsidie : 10.878,84 EUR.
De totale investeringsuitgaven en investeringsontvangsten ten bedrage van
237.500,00 EUR hadden betrekking op de aankoop van de kerk door de Roemeensorthodoxe kerkfabriek, die uitsluitend met eigen middelen van de kerkfabriek
(geldinzameling bij de parochianen) aangevuld met een subsidie van de Vlaamse
Overheid.
3. In vergadering van 26 september 2019 heeft uw raad akte genomen van het
budget 2019 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
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4. De provinciesubsidie ten bedrage van 10.878,84 EUR werd uitbetaald einde
februari 2020.
5. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 24.684,09 EUR en
als ontvangstentotaal 25.325,85 EUR, met bijgevolg een batig saldo van
641,76 EUR + 22,33 EUR (overschot rekening 2028) = 664,09 EUR. Dit batig saldo
zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2021.
De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de investeringen 236.899,23 EUR en
als ontvangstentotaal 236.907,23 EUR, met bijgevolg een batig saldo van
8,00 EUR. Dit batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het
investeringsbudget 2021.
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019
van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te
Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de Roemeens-orthodoxe
kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen, ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen op 8 juni 2020;
Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te
Antwerpen met voor de exploitatie:
als som van de ontvangsten : 17.335,49 EUR
als som van de uitgaven :
17.313,16 EUR
_______________
met een batig saldo van :
22,33 EUR
en met voor de investeringen :
als som van de ontvangsten : 236.907,23 EUR
als som van de uitgaven :
236.899,23 EUR
________________
met een batig saldo van :
8,00 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de Roemeens-orthodoxe
kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen gunstig te
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
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VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Nr. 1/5 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus'
Geboorte. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 24 juni 2020 heeft de Russisch-orthodoxe kerkfabriekraad
van Christus’ Geboorte te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2019
opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 17 juli 2020 ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen.
2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf
goedgekeurde budget 2019 en de budgetwijziging Nr. 1 van 2019.
Het budget 2019 voorzag enkel exploitatie-uitgaven en geen investeringsuitgaven.
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 27.010,00 EUR.
De
totale
exploitatieontvangsten
werden
geraamd
op
8.450,00
EUR
(geldinzameling, stortingen, giften) + 230,92 EUR (gecorrigeerd overschot 2017).
De provinciesubsidie werd geraamd op 18.329,08 EUR.
3. In vergadering van 27 september 2018 heeft uw raad akte genomen van het
budget 2019.
4. De provinciesubsidie ten bedrage van 18.329,08 EUR (exploitatie) werd
uitbetaald einde februari 2019.
5. In vergadering van 2 april 2019 heeft de kerkfabriekraad een budgetwijziging Nr.
1 van 2019 opgemaakt en goedgekeurd. In deze budgetwijziging werden de
exploitatie-uitgaven geraamd op 29.710,00 EUR, zodat de provinciesubsidie voor
2019 geraamd werd op 21.029,08 EUR.
6. In vergadering van 27 juni 2019 heeft uw raad akte genomen van de
budgetwijziging Nr. 1 van 2019 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen
ter zake.
7. De bijkomende provinciesubsidie van 2.700,00 EUR werd uitbetaald einde
oktober 2019.

27

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

8. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 32.876,34 EUR en
als ontvangstentotaal 33.044,60 EUR, met een batig saldo van 168,26 EUR. Dit
batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2021.
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019
van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen gunstig te
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de Russisch-orthodoxe
kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur
van Antwerpen op 17 juli 2020;
Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de Russischorthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen met:
als som van de ontvangsten: 33.044,60 EUR
als som van de uitgaven:
32.876,34 EUR
______________
met een batig saldo van:
168,26 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de Russisch-orthodoxe
kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen gunstig te adviseren zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
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Nr. 1/6 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen
Islamic Association. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 14 juni 2020 heeft het comité van de islamitische
geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen de rekening over
het dienstjaar 2019 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 16 juni 2020
ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.
2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf
goedgekeurde budget 2019.
a.
Het
budget
2019
voorzag
geen
investeringsuitgaven,
noch
investeringsontvangsten.
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 40.971,91 EUR.
De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 40.971,91 EUR, waarvan :
- geldinzameling gelovigen : 13.048,00 EUR;
- gecorrigeerd overschot 2017 : 3.628,91 EUR;
- provincietoelage : 24.295,00 EUR.
b. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van het
budget 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-technische opmerkingen ter
zake..
c. De provinciesubsidie ten bedrage van 24.295,00 EUR werd uitbetaald einde mei
2019.
3. De rekening 2019 bevat op de exploitatie als uitgaventotaal 36.939,37 EUR en
als ontvangstentotaal 37.235,40 EUR met bijgevolg een batig saldo van
296,03 EUR. Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het
exploitatiebudget 2021.
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019
van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te
Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische
geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen, ingekomen op
het provinciebestuur van Antwerpen op 16 juni 2020;
Gelet op de artikels 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:
Enig Artikel:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de
islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met:
als som van de ontvangsten : 37.235,40 EUR
als som van de uitgaven :
36.939,37 EUR
__________________
met een batig saldo van :
296,03 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische
geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen gunstig te
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
24 leden hebben ja gestemd;
5 leden hebben neen gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen.
Nr. 1/7 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 31 mei 2020 heeft het comité van de islamitische
geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2019
opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 10 juni 2020 ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen.
2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf
goedgekeurde budget 2019.
Het budget 2019 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 28.045,52 EUR.
De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd
op 6.376,22 EUR
(geldinzameling, stortingen, giften) – 967,48 EUR (gecorrigeerd overschot 2017).
De provinciesubsidie werd geraamd op 22.637,00 EUR.
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3. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van voormeld
budget 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-technische opmerkingen ter
zake.
4. De provinciesubsidie ten bedrage van 22.637,00 EUR werd uitbetaald einde mei
2019.
5. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 38.988,40 EUR en
als ontvangstentotaal 39.452,00 EUR, met een batig saldo van 463,60 EUR. Dit
batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het exploitatiebudget 2021.
Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019
van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen gunstig te
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische
geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur
van Antwerpen op 10 juni 2020;
Gelet op de artikels 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de
islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen met voor de exploitatie :
als som van de ontvangsten : 39.452,00 EUR
als som van de uitgaven :
38.988,40 EUR
________________
met een batig saldo van :
463,60 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische
geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen gunstig te adviseren zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
24 leden hebben ja gestemd;
5 leden hebben neen gestemd;
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6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen.
Nr. 1/8 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Budgetwijziging Nr. 1 van 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 20202025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd
zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit meerjarenplan voorzag geen toelage van de provincie Antwerpen voor de
exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2020-2025.
2. In dezelfde vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad ook akte genomen
van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek zonder boekhoudkundigtechnische opmerkingen ter zake.
In de beleidsnota gevoegd bij het budget 2020werd vermeld dat zowel de
exploitatie als de investeringen in 2020 zouden eindigen met een overschot
(positief saldo), waardoor geen beroep zou worden gedaan op subsidies van de
provincie Antwerpen.
3. De toegangsprijzen werden per 1 januari 2020 verhoogd tot 8,00 EUR. Het
reductietarief voor 60 +, studenten en groepen werd eveneens verhoogd tot
6,00 EUR. Kinderen onder de 18 jaar, inwoners van de provincie Antwerpen en
geestelijken krijgen zoals voorheen gratis toegang tot de kathedraal.
In het budget 2020 werden de ontvangsten uit toerisme (toegangsgelden) geraamd
op 1.691.000,00 EUR, wat een stijging zou betekenen met + 318.470,60 EUR ten
opzichte van de effectief gerealiseerde ontvangsten in 2019 (1.372.529,40 EUR
volgens de jaarrekening 2019).
In de maanden januari en februari 2020 werden inderdaad beduidend hogere
ontvangsten uit toerisme gerealiseerd, nl. + 11 % en + 33 %.
4. De prognoses en de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025 en in het budget
2020 werden echter wel geformuleerd onder het voorbehoud dat er in de betrokken
periode geen aanzienlijke terugval zou zijn van het aantal niet-Europese bezoekers
(Azië, Zuid-Amerika en USA) ten gevolge van een crisis (epidemie, terrorisme of
dreiging van conflicten).
5. De wereldwijde corona- COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020 heeft die
budgettaire prognoses en ramingen grondig verstoord.
Sinds 14 maart 2020 werd de kathedraal (tijdelijk tot 8 juni) gesloten zowel voor
de liturgische diensten als voor toeristisch bezoek.
Ook de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Geboorte (de “Schoenmakerskapel”) werd
gesloten, waardoor de eveneens belangrijke ontvangsten uit de kaarsenverkoop
zijn weggevallen (in het budget 2020 geraamd op 356.000,00 EUR).
Aan een aantal huurders van handelspanden van het onroerend privé patrimonium
heeft de kathedrale kerkfabriek een vermindering van de huur of een uitstel van
betaling van de huur toegestaan.
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6. De heropening van de kathedraal verliep in fasen. Op 8 juni 2020 werd de
kathedraal terug vrij toegankelijk en mochten alle bezoekers (inclusief
Antwerpenaren) een vrije bijdrage (gift) betalen, die echter weinig opbrengsten
genereerde. In de periode van 26 juni tot 17 juli werd er een gereduceerde
inkomprijs van 4,00 EUR gehanteerd, aangezien de twee grote topwerken van P.P.
Rubens niet zichtbaar waren tijdens de renovatiewerken aan de verlichting. Vanaf
18 juli kwamen de normale toegangsprijzen van 8,00 EUR en 6,00 EUR terug in
voege en kwam het binnenlands toerisme met ook bezoekers uit de buurlanden
(Nederland, Duitsland en Frankrijk) stilaan terug op gang.
7. Wegens de heropflakkering van de pandemie in België en vooral in de stad en in
de provincie Antwerpen midden juli 2020 werd beslist de kathedraal opnieuw te
sluiten vanaf 29 juli en minstens gedurende de ganse maand augustus.
Per 30 juni 2020 bezochten 44.628 bezoekers de kathedraal tegenover 164.858 per
30 juni 2019.
8. Einde mei 2020 heeft de kathedrale kerkfabriek de minderontvangsten uit het
toerisme (toegangsgelden) en uit de kaarsenverkoop in 2020 geraamd op –
1.200.000,00 EUR.
Deze minderontvangsten impliceren dat de exploitatie 2020 afsluit met een globaal
tekort van 600.000,00 EUR in plaats van een overschot van 160.000,00 EUR, zoals
oorspronkelijk geraamd.
Voor 2021 wordt er een globaal tekort op de exploitatie verwacht van
600.000,00 EUR in plaats van een overschot van 100.000,00 EUR zoals
oorspronkelijk voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.
9. Ingevolge deze gewijzigde financiële situatie werd er op 29 mei 2020 een
overlegvergadering gehouden met gedeputeerde Luk Lemmens. Daarop werd
beslist dat de kathedrale kerkfabriek haar bestaande cashreserves van
600.000,00 EUR gespreid over 2020 en 2021 zou aanwenden ter financiering van
de geraamde exploitatietekorten, zodat het budget 2020 zou afsluiten met een
exploitatietekort van 250.000,00 EUR, dat door de provincie Antwerpen dient
gefinancierd te worden via de decretaal verplichte subsidiëring.
Voor 2021 zou de provincie Antwerpen minstens 350.000,00 EUR van het
geraamde exploitatietekort van 600.000,00 EUR moeten financieren.
10. In vergadering van 30 juli 2020 heeft de kathedrale kerkraad de
budgetwijziging Nr. 1 van 2020 opgemaakt en goedgekeurd. De Bisschop van
Antwerpen heeft deze budgetwijziging Nr. 1 van 2020 gunstig geadviseerd en het
dossier is op 12 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.
De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 1.787.600,00 EUR en de
exploitatieontvangsten op 1.103.000,00 EUR. Het tekort van 684.600,00 EUR wordt
gefinancierd met 434.600,00 EUR cashreserves van de kathedrale kerkfabriek,
zodat het exploitatietekort 250.000,00 EUR bedraagt.
Ingevolge de artikels 52/1, §1 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten moet de provincie
Antwerpen dit exploitatietekort van 250.000,00 EUR bijpassen (verplichte uitgave).
Ingevolge deze budgetwijziging Nr. 1 van 2020 heeft de kathedrale kerkraad in
dezelfde vergadering van 30 juli 2020 eveneens de nodige eerste wijziging van het
meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het jaar 2020 opgemaakt en
goedgekeurd. Deze eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 wordt in
vergadering van heden ook ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd.
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11. De deputatie vestigt er de aandacht van uw raad op dat in de budgetwijziging
NR; 1 van 2020 (opgemaakt in de loop van de maand juli 2020) de kathedrale
kerkfabriek er nog van uitging dat het toerisme geleidelijk terug zou kunnen
opstarten vanaf september 2020 en in de volgende drie maanden (oktober,
november en december 2020) zou kunnen groeien. Als ontvangsten uit toerisme
werd een bedrag van 515.865,14 EUR opgenomen en als ontvangsten uit de
kaarsenverkoop een bedrag van 67.246,50 EUR.
In de verslechterde COVID-19 situatie sinds begin augustus 2020 werden deze
bedragen al naar beneden bijgesteld naar 326.888,58 EUR en 49.254,82 EUR.
Het is duidelijk dat de kathedrale kerkfabriek in november/december 2020 nog een
budgetwijziging Nr. 2 van 2020 zal indienen met de alsdan nauwkeuriger cijfers van
de effectieve ontvangsten uit het toerisme en uit de kaarsenverkoop. Daardoor zal
het thans geraamde exploitatietekort van 684.600,00 EUR mogelijk nog groter
uitvallen, waarbij de provinciesubsidie van 250.000,00 EUR echter ongewijzigd
dient te blijven, zodat de kathedrale kerkfabriek nog meer dan 434.600,00 EUR van
haar cashreserves dient te besteden in 2020.
Om dezelfde reden werd de kathedrale kerkfabriek geadviseerd om haar budget
2021 pas in december 2020 op te maken en goed te keuren. Op dat tijdstip heeft
zij een realistischer beeld op de al dan niet hervatting van het toerisme en van de
kaarsenverkoop.
Luidens de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten keurt uw raad de
budgetwijziging goed.
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging Nr. 1
van 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, waarin
het exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) 250.000,00 EUR bedraagt, zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de door de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen
ingezonden budgetwijziging Nr. 1 van 2020;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van Antwerpen inzake voormelde
budgetwijziging Nr; 1 van 2020, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen
op 11 augustus 2020;
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 Nr. 1 van 2020, waaruit blijkt dat de kathedrale
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2020 beroep doet op een
provinciesubsidie van 250.000,00 EUR om het exploitatietekort op haar
exploitatiebudget 2020 te financieren;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:

34

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

Enig artikel:
De budgetwijziging Nr. 1 van 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-LieveVrouw te Antwerpen met een exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) van
250.000,00
EUR
wordt
goedgekeurd
zonder
boekhoudkundig-technische
opmerkingen ter zake.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Nr. 1/9 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Eerste
wijziging meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 20202025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd
zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit meerjarenplan voorzag geen toelage van de provincie Antwerpen voor de
exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2020-2025.
2. In dezelfde vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad ook akte genomen
van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek zonder boekhoudkundigtechnische opmerkingen ter zake. In de beleidsnota gevoegd bij het budget 2020
werd vermeld dat zowel de exploitatie als de investeringen in 2020 zouden eindigen
met een overschot (positief saldo), waardoor geen beroep zou worden gedaan op
subsidies van de provincie Antwerpen.
3. De wereldwijde corona COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020 heeft die
budgettaire prognoses en ramingen grondig verstoord.
De kathedrale kerkraad heeft dan ook in vergadering van 30 juli 2020 een
budgetwijziging Nr. 1 van 2020 moeten opmaken en goedkeuren, waarbij de
exploitatie in 2020 sluit met een exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) van
250.000,00 EUR.
In vergadering van heden heeft uw raad die budgetwijziging Nr. 1 van 2020
goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
4. Ten gevolge van die opgemaakte en goedgekeurde budgetwijziging Nr. 1 van
2020 heeft de kathedrale kerkraad ook een eerste wijziging van het meerjarenplan
2020-2025 voor het jaar 2020 moeten opmaken en goedkeuren in haar
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vergadering van 30 juli 2020. Deze eerste wijziging van het meerjarenplan 20202025 voor het jaar 2020 werd gunstig geadviseerd door de Bisschop van Antwerpen
en het dossier is op 12 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van
Antwerpen.
In deze eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 bedraagt het
exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) voor het jaar 2020 250.000,00 EUR.
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 de eerste wijziging van het meerjarenplan
2020-2025 voor het jaar 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te
Antwerpen goed te keuren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter
zake.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de brief van 7 augustus 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-LieveVrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op
12 augustus 2020, waarbij de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025
voor het jaar 2020 werd ingezonden;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van Antwerpen inzake voormeld eerste
wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2020, ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen op 12 augustus 2020;
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 de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2020,
waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in de
2020 beroep doet op een exploitatietoelage van 250.000,00 EUR van de provincie
Antwerpen;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het
jaar 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen met een
exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) van 250.000,00 EUR zonder
boekhoudkundige-technische opmerkingen ter zake.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Nr. 1/10 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2020. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 25 mei
2020 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 goedgekeurd. Het dossier is op 18 juni
2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.
2. In dezelfde vergadering had de Raad van Bestuur de jaarrekening 2019
goedgekeurd met een totaal overschot van 320.962,07 EUR (264.993,43 EUR op de
gewone begroting en 55.968,64 EUR op de buitengewone begroting). In zitting van
2 juli 2020 heeft de deputatie de jaarrekening 2019 gunstig geadviseerd zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen.
3. Luidens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het
algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer
van de materiële en financiële belangen van de erkende centra voor morele
dienstverlening, dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije
jaar werd afgesloten, de boni van 2019 op te nemen in de begrotingswijziging Nr. 1
van 2020. De Raad van Bestuur heeft tegelijk een aantal kredietverschuivingen en
kredietvermeerderingen en kredietverminderingen op de gewone en op de
buitengewone begroting verricht.
Deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 sluit met volgend resultaat :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
SALDO
gewone dienst :
1.496.493,43
1.496.493,43
0,00
buitengewone dienst :
76.878,64
76.878,64
0,00
_________________________________________________________________
totaal :
1.573.372.07
1.573.372,07
0,00.
In deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 bleef de totale provinciesubsidie beperkt
tot 1.251.410,00 EUR.
Intussen had de Raad van Bestuur van de PIMD echter wel ingestemd met de door
de deputatie voorgestelde uitzonderlijke vermindering van de provinciesubsidie
tijdens de jaren 2020, 2021 en 2022 als gevolg van de effecten van de COVID-19
pandemie op de financiële ontvangsten van de provincie en op de geplande
activiteiten en evenementen van de vrijzinnige ledenorganisaties van de PIMD.
In zitting van 2 juli 2020 heeft de deputatie beslist om de verminderde
provinciesubsidie van 1.051.410,00 EUR toe te kennen en uit te betalen aan de
PIMD.
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De PIMD heeft de daardoor gewijzigde gegevens verwerkt in een volgende
begrotingswijziging Nr. 2 van 2020, die tegelijk met de huidige begrotingswijziging
Nr. 1 van 2020 heden voor advies wordt voorgelegd aan uw raad.
4. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2019 is onderworpen aan het advies van uw
raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002.
De deputatie stelt uw raad voor om de ingediende begrotingswijziging Nr. 1 van
2019 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundigtechnische opmerkingen.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der nietconfessionele
levensbeschouwelijke
gemeenschappen
van
België,
de
afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en
financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke
gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34;
Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het
algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer
van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele
dienstverlening;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2019 van de
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
SALDO
gewone dienst :
1.496.493,43
1.496.493,43 0,00
buitengewone dienst :
76.878,64
76.878,64 0,00
_____________________________________________________________
totaal :
1.573.372,07
1.573.372,07 0,00.
Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2019 van de PIMD-Antwerpen
gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
24 leden hebben ja gestemd;
11 leden hebben zich onthouden.
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Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 11 onthoudingen.
Nr. 1/11 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2020. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 29 juni
2020 de begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 goedgekeurd. Het dossier is op
3 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.
2. In een vorige vergadering van 25 mei 2020 had de Raad van Bestuur de
jaarrekening 2019 goedgekeurd met een totaal overschot van 320.962,07 EUR
(264.993,43 EUR op de gewone begroting en 55.968,64 EUR op de buitengewone
begroting). In zitting van 2 juli 2020 heeft de deputatie de jaarrekening 2019
gunstig geadviseerd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
3. In dezelfde vergadering van 25 mei 2020 had de Raad van Bestuur ook de
nodige begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 goedgekeurd, die sluit met volgend
resultaat :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
SALDO
gewone dienst :
1.496.493,43
1.496.493,43
0,00
buitengewone dienst :
76.878,64
76.878,64
0,00
_________________________________________________________________
totaal :
1.573.372.07
1.573.372,07
0,00.
In deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 bleef de totale provinciesubsidie
ongewijzigd op 1.251.410,00 EUR zoals ook voorzien in de goedgekeurde begroting
2020.
Deze begrotingswijziging Nr. 1 werd heden ook aan uw raad voor gunstig advies
voorgelegd.
4. Intussen had de Raad van Bestuur van de PIMD echter wel ingestemd met de
door
de
deputatie
voorgestelde
uitzonderlijke
vermindering
van
de
provinciesubsidie tijdens de jaren 2020, 2021 en 2022 als gevolg van de effecten
van de COVID-19 pandemie op de financiële ontvangsten van de provincie en op de
geplande activiteiten en evenementen van de vrijzinnige ledenorganisaties van de
PIMD.
In zitting van 2 juli 2020 heeft de deputatie beslist om de aldus verminderde
provinciesubsidie van 1.051.410,00 EUR reeds toe te kennen en uit te betalen aan
de PIMD.
5. De PIMD heeft de daardoor gewijzigde gegevens verwerkt in een volgende
begrotingswijziging Nr. 2 van 2020, die heden eveneens voor advies wordt
voorgelegd aan uw raad.
Deze begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 sluit met volgend resultaat :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
SALDO
gewone dienst :
1.296.493,43
1.296.493,43
0,00
buitengewone dienst :
76.878,64
76.878,64
0,00
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______________________________________________________________
totaal :
1.373.372,07
1.373.372,07
0,00.
De begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 is onderworpen aan het advies van uw raad
in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002.
De deputatie stelt uw raad voor om de ingediende begrotingswijziging Nr. 2 van
2020 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundigtechnische opmerkingen.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der nietconfessionele
levensbeschouwelijke
gemeenschappen
van
België,
de
afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en
financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke
gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34;
Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het
algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer
van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele
dienstverlening;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 van de
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
SALDO
gewone dienst :
1.296.493,43
1.296.493,43 0,00
buitengewone dienst :
76.878,64
76.878,64 0,00
_____________________________________________________________
totaal :
1.373.372,07
1.373.372,07
0,00.
Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 van de PIMD-Antwerpen
gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
24 leden hebben ja gestemd;
11 leden hebben zich onthouden.
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Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 11 onthoudingen.
Nr. 1/12 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap.
Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020 2025 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen
goedgekeurd.
Dit meerjarenplan 2020 - 2025 voorziet voor 2021 geen investeringsontvangsten
noch investeringsuitgaven.
Voormeld meerjarenplan 2020 – 2025 voorziet voor 2021 exploitatie-uitgaven ten
bedrage van 34.000,00 EUR, exploitatie-ontvangsten ten bedrage van
13.500,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van 34.000,00 EUR –
13.500,00 EUR = 20.500,00 EUR.
2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2021 opgemaakt en goedgekeurd in
vergadering van 17 juni 2020. Het budget 2021 werd gunstig geadviseerd door
Metropoliet Athenagoras en het dossier is op 13 augustus 2020 ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen.
3. Er zijn in 2021 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.
In het budget 2021 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 34.000,00 EUR. De
exploitatieontvangsten worden geraamd op 13.500,00 EUR. De provinciesubsidie
bedraagt voor 2021 voor de exploitatie derhalve (34.000,00 EUR – 13.500,00 EUR
=) 20.500,00 EUR – 444,99 EUR (gecorrigeerd overschot 2019) = 20.055,01 EUR;
dit is 444,99 EUR minder dan het bedrag van 20.500,00 EUR opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 25.
Luidens de artikels 49 en 229 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 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 2021 van de
Grieks-orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het budget 2021 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te
Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van Metropoliet Athenagoras,
ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 13 augustus 2020;
Gelet op het budget 2021, waaruit blijkt dat de Grieks-orthodoxe kerkfabriek in
2021 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 20.055,01 EUR, terwijl
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in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 2025 een hogere exploitatiesubsidie van
20.500,00 EUR was opgenomen;
Gelet op de artikels 49 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2021 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek
Maria Boodschap te Antwerpen met een provinciesubsidie van 20.055,01 EUR voor
tekort op het exploitatiebudget 2021 zonder boekhoudkundig-technische
opmerkingen ter zake.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Nr. 1/13 van de agenda
Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen.
Samenwerkingsovereenkomsten 2021-2025. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De provincieraad besliste op 28 november 2013 een verdeelkrediet voor te
behouden voor erfgoedverenigingen die voor één welbepaald soort erfgoed een
koepelwerking hebben ten gunste van aangesloten leden in de provincie
Antwerpen.
Van 2014 tot 2020 werd hiervoor een jaarlijks verdeelkrediet in het budget
voorzien.
Sinds 2018 werd het budget steeds aangewend voor enkel de volgende
erfgoedverenigingen voor onroerenderfgoedzorg in de provincie Antwerpen:
2.500,00 EUR voor de vzw Ruimschoots;
2.500,00 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
10.000,00 EUR voor de vzw Levende Molens - werkgroep Kempen-Antwerpen.
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De provincieraad besliste op 25 juni 2020 het verdeelkrediet van het budget 2020
(35.000,00
EUR)
ingeschreven
onder
budgetcode
2020/64902000/0729,
ramingsnummer MJP000042, volgens dezelfde verdeling aan te wenden. De
resterende 20.000,00 EUR wordt aangewend voor de provinciale Erfgoedprijs 2020.
Aangezien steeds dezelfde koepelverenigingen beroep doen op het verdeelkrediet
voor erfgoedverenigingen willen we hen graag meer perspectief bieden zodat ze op
langere termijn nieuwe initiatieven in hun werking kunnen ontplooien. De Dienst
Erfgoed stelt daarom voor om met de drie koepelverenigingen een formele
meerjarige samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de rest van het
meerjarenplan 2020-2025, met ingang van 2021 en met duidelijke afspraken en
een jaarlijkse subsidie binnen de perken van het goedgekeurde budget door uw
raad (zie de overeenkomsten digitaal raadpleegbaar in Sindala).
Bijgevolg wordt aan uw raad voorgesteld om van het bestaande verdeelkrediet van
35.000,00 EUR in het meerjarenplan 2020-2025 met ramingsnummer MJP000042,
15.000,00 EUR om te vormen naar nominatieve subsidies vanaf 2021 t.e.m. 2025
volgens de huidige verdeling:
2.500,00 EUR voor de vzw Ruimschoots;
2.500,00 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
10.000,00 EUR voor de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen.
Voor deze nominatieve subsidies zijn de volgende ramingsnummers aangemaakt:
1. MJP001181: 2020/64901000/0729 - Nominatieve subsidies/Overig beleid
inzake het erfgoed (subsidie aan vzw Ruimschoots (N));
2. MJP001182: 2020/64901000/0729 - Nominatieve subsidies/Overig beleid
inzake het
erfgoed
(subsidie aan vzw Simon Stevin Vlaams
Stedenbouwkundig Centrum (N));
3. MJP001183: 2020/64901000/0729 - Nominatieve subsidies/Overig beleid
inzake het erfgoed (subsidie aan vzw Levende Molens (N)).
Het resterende budget wordt jaarlijks aangewend als prijzengeld voor de
Erfgoedprijs. Deze prijs wordt georganiseerd volgens de Algemene Bepalingen,
goedgekeurd door uw raad in de zitting van 26 april 2018. In het meerjarenplan
2020-2025 is er telkens een budget van 20.000,00 EUR hiervoor voorzien. Aan uw
raad wordt voorgesteld om naast de bovenvermelde nominatieve subsidies vanaf
2021, het restbudget voor de periode 2021-2025 te voorzien als prijzengeld voor
de Erfgoedprijs, op het bestaande verdeelkrediet in het meerjarenplan 2020-2025
met ramingsnummer MJP000042.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Overwegende dat het aangewezen is om de afspraken met Ruimschoots vzw,
Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw en Levende Molens vzw te
formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst;
Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2021-2025
goed tussen de provincie Antwerpen en Ruimschoots vzw.
Artikel 2:
De provincieraad keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2021-2025
goed tussen de provincie Antwerpen en Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig
Centrum vzw.
Artikel 3:
De provincieraad keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2021-2025
goed tussen de provincie Antwerpen en Levende Molens vzw.
Artikel 4:
Namens de provincie Antwerpen zullen de overeenkomsten ondertekend worden
door:
- Luk Lemmens, gedeputeerde
- Wim Lux, departementshoofd Ruimte Erfgoed en Mobiliteit
Artikel 5:
Het
verdeelkrediet
onder
de
budgetcode
2020/64902000/0729
met
ramingsnummer MJP000042 in het meerjarenplan 2020-2025 van 35.000,00 EUR
wordt omgevormd voor de rest van het meerjarenplan (2021-2025) naar enerzijds
het
verdeelkrediet
onder
de
budgetcode
2020/64902000/0729
met
ramingsnummer MJP000042 voor de provinciale Erfgoedprijs, en anderzijds
3 nominatieve subsidies onder de budgetcode 2020/64901000/0729 met het
ramingsnummer MJP001181 voor de subsidie aan de vzw Ruimschoots, het
ramingsnummer MJP001182 voor de subsidie aan de vzw Simon Stevin Vlaams
Stedenbouwkundig Centrum en het ramingsnummer MJP001183 voor de subsidie
aan de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen, volgens de huidige
verdeling:
2.500,00 EUR voor de vzw Ruimschoots;
2.500,00 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
10.000,00 EUR voor de vzw Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen;
20.000,00 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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. 1/14 van de agenda
Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020.
2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Prijs voor
Mondiaal Onderzoek. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Subdoelstelling 10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook
door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door
het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.
Sinds
1996
reikt
Provincie
Antwerpen
jaarlijks
de
‘Prijs
voor
Ontwikkelingssamenwerking’ uit. Vanaf 2020 wordt, i.s.m. de betrokken
onderwijsinstellingen, gekozen voor de nieuwe, actuelere en duidelijkere naam
‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’.
Via deze prijs wil het provinciebestuur onderzoek m.b.t. het Globale Zuiden
stimuleren. Hierbij wordt steeds gefocust op verschillende aspecten zoals economie,
politiek, cultuur, milieu, gezondheid, geneeskunde en sociale verhoudingen.
In 2020 ontvangen 3 Studenten van de ’Advanced Masters’ aan het Instituut voor
Ontwikkelingsbeleid (IOB, UAntwerpen), 4 studenten aan het Instituut voor
Tropische Geneeskunde en 1 afstuderende masterstudent aan de Universiteit
Antwerpen een prijs.
Bijgevolg worden in totaal 8 prijzen uitgereikt. Uitsluitend afstudeerprojecten
komen in aanmerking.
Elke winnaar ontvangt een bedrag van 650 EUR, een medaille en een provinciaal
certificaat.
Momenteel bevindt zich nog 7200 EUR op het SOE-verdeelkrediet Mondiaal Beleid.
Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van 5200 EUR, bestemd voor de
8 prijzen die worden uitgereikt in de context van de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek
2020’, te betalen via het SOE-verdeelkrediet Mondiaal Beleid.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Voorgesteld wordt om het bedrag van 5200 EUR, bestemd voor de 8 prijzen die
worden uitgereikt in de context van de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek 2020’, toe te
kennen en te betalen via het SOE-verdeelkrediet Mondiaal Beleid.
VOORZITTER.- Geen vragen?
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De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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. 1/15 van de agenda
APB POA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven,
samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle
doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel
de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering; Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het
provinciedecreet;
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Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf APB POA;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB POA;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 1/16 van de agenda
APB PVM. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven,
samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle
doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel
de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
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Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf APB PVM;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB PVM;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 1/17 van de agenda
Fietsostrade F14 Antwerpen-Essen: aanleg fietspad van Paviljoenweg tot
Kalmthoutsesteenweg in Essen. Prijsherzieningen, wijzigingen en
meerwerken. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. Historiek van het project
Op 25 oktober 2012 keurde de provincieraad het ontwerp voor de fietsweg van de
Paviljoenweg tot de Kalmthoutsesteenweg in Essen op de fietsostrade F14
Antwerpen - Essen, opgemaakt door het studiebureau Grontmij (nu SWECO), goed
met een raming van 823.392,78 EUR incl. btw.
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Op 7 maart 2013 gunde de deputatie deze opdracht aan Ambaro nv, Hoebenschot 1
te 2460 Kasterlee, met ondernemingsnummer 0400.823.103, voor het bedrag van
549.148,97 EUR incl. btw.
Gelijktijdig legde de deputatie een bedrag vast van 604.063,87 EUR incl. btw om
mogelijke overschrijdingen van de vermoedelijke hoeveelheden, werken in meer en
prijsherzieningen op te vangen (10% extra).
2. Situering
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3. Prijsherzieningen, wijzigingen en meerwerken
Bij de gunning van dit project in 2013 werd er 10% extra vastgelegd om mogelijke
overschrijdingen van de vermoedelijke hoeveelheden, werken in meer en
prijsherzieningen op te vangen.
De deputatie gunde de aanleg van dit stuk fietsostrade in 2013 aan Ambaro.
Omwille van moeilijkheden bij de grondverwervingen kon de uitvoering pas starten
in oktober 2019.
Daardoor zijn er prijsherzieningen die berekend zijn conform de bepalingen van het
standaardbestek 250 voor de wegenbouw, volgens de in het bestek vermelde
formule.
Naast de keuze voor asfalt in plaats van beton zijn er nog een aantal andere
onvoorziene omstandigheden die de werken in meer en in min verklaren
(wijzigingen en meerwerken).
De totale som van de prijsherzieningen, wijzigingen en meerwerken bedraagt
207.856,42 EUR incl. btw. Maar wanneer de werken in min en de niet-gebruikte
posten hier tegenover worden gezet, blijft er een bedrag van 60.000,00 EUR incl.
btw over om bijkomend vast te leggen voor de prijsherzieningen, wijzigingen en
meerwerken.
Hierna volgt een opsomming van de wijzigingen en meerwerken:
3.1. vervuilde grond met code 411
Uit het technisch verslag voor grondverzet bleek er vervuilde grond aanwezig te
zijn bij de opstart van de werf. Voor de afvoer en verwerking van deze vervuilde
grond maakte Ambaro een offerte en stelde een werkwijze voor die de meerkosten
tot een minimum herleidde. De kosten van dit meerwerk bedragen na uitvoering
102.379,74 EUR incl. btw.
3.2. grondwerken voor de kabels van de openbare verlichting
Fluvius ging er in zijn offerte voor de openbare verlichting vanuit dat de aannemer
de sleuf voor de kabels van de verlichting zou graven, waardoor dit werk niet in de
offerte van Fluvius opgenomen werd. Het graven van een sleuf voor de kabels van
de verlichting was echter niet voorzien in het bestek van de fietsostrade voor de
aannemer. Omdat Ambaro met graafmachines ter plaatse was, was het goedkoper
om dit werk door Ambaro te laten uitvoeren i.p.v. een aparte aannemer aan te
stellen met een nieuwe overheidsopdracht. Daarom vroeg DMOB een offerte aan
Ambaro om dit werk uit te voeren.
Het graafwerk voor de sleuf werd uitgevoerd voor 28.949,25 EUR incl. btw.
3.3. asfalt i.p.v. beton
Het ontwerpdossier van deze fietsostrade dateert van 2008. Na goedkeuring van
het onteigeningsplan door de provincieraad en de start van de onderhandelingen,
plaatste Infrabel betonnen grachten langs het spoor. Over de helft van het tracé
van de fietsostrade zijn deze betonnen grachten te ver van het spoor geplaatst
waardoor er minder ruimte overbleef om de verharding van 3 meter breed beton
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aan te leggen. DMOB heeft ervoor gekozen om de fietsostrade op 3 meter breed in
asfalt aan te leggen, omdat:
 asfalt zich makkelijker laat verwerken dan beton
 asfalt ondertussen ook de eerste keuze is geworden voor verhardingen van
nieuwe fietsostrades
DMOB vroeg aan Ambaro een offerte te maken voor de aanleg van de fietsostrade
in asfalt. De kosten van dit meerwerk bedragen na uitvoering 67.434,28 EUR incl.
btw.
3.4. keermuur
Aan de kruising van de fietsostrade met de Bontstraat is er over een lengte van
36 meter een hoogteverschil van 1,00 meter tot 1,30 meter met het naastliggende
perceel. Technisch kan dit hoogteverschil opgevangen worden door een talud of een
keermuur. Voor de aanleg van een talud zou een bijkomende grondverwerving
nodig geweest zijn, wat niet gewenst was. Daarom vroeg DMOB aan Ambaro om
een offerte voor een keermuur op te maken. De plaatsing van de betonnen
keermuur van 1 meter kostte 9.093,15 EUR incl. btw.
De geraamde eindafrekening inclusief prijsherzieningen, wijzigingen, meerwerken
en btw bedraagt 664.063,87 EUR.
Het dossier is digitaal raadpleegbaar in ABM.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 juli 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, met als bijlage de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in
de klassieke sectoren;
Gelet op het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°;
Gelet op de inschrijving van een krediet op de boekhoudkundige sleutel
2020/22810000/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, uitrusting,
werken: aanschaffingswaarde (ramingsnummer MJP000055) voor investeringen in
fietsinfrastructuur;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van de prijsherzieningen, wijzigingen en
meerwerken van de aanleg van de fietsweg van de Paviljoenweg tot de
Kalmthoutsesteenweg in Essen op de fietsostrade F14 Antwerpen - Essen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/1 tot en met 2/3 met één stemming af te
handelen. De raad stemt ermee in.
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
Nr. 2/1 van de agenda
Beleidsnota speerpuntsector zorg. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Beleidsnota speerpuntsector zorg 2020-2024
Goedgekeurd door de provincieraad op 24 september 2020
Voor de omgevingsanalyse zie volledige nota in bijlage.
Hoofdstuk: Strategische visie voor de zorgsector als speerpuntsector
De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat de zorgsector voor heel wat
uitdagingen staat. De keuze voor de zorgsector als speerpuntsector in onze
provincie komt dan ook niet uit de lucht gevallen. De groeiende en veranderende
zorgvraag, een stokkende instroom vanuit zorgopleidingen, grote uitval en
uitstroom uit de zorgberoepen met als gevolg een groeiend personeelstekort, het
imagoprobleem van de sector, de economische en ecologische realiteit, de shift van
een curatief naar preventief denken en shift van sectoraal naar integraal en
multidisciplinair werken,…. Er is geen één juist antwoord op al deze uitdagingen.
Een lange-termijn-visie op de zorgsector focust zich dan ook niet op één van deze
delen, maar gaat voor een meer-sporen-aanpak vanuit volgende kerngedachten:
1. Evolueren van een knelpunt- naar een keuzeberoep
Als provinciebestuur zorgen we er mee voor dat het kiezen voor een zorgberoep
een positieve, doordachte en weloverwogen keuze wordt. We zorgen er voor dat
het imagoprobleem waarmee de sector kampt doorbroken wordt en jongeren,
werkzoekenden, maar ook andere doelgroepen als niet werkende niet
werkzoekenden actief kennis maken met de zorgsector. We zorgen ervoor dat ze de
zorgsector kunnen ervaren, een positieve kijk op de zorg als beroepskeuze
ontwikkelen en hun competenties aanspreken in functie van de (toekomstige)
noden in de zorgsector. Daarbij hebben we aandacht voor de nood aan diversiteit
en streven we mee naar een inclusieve sector. Alleen zo kunnen er op de
kwantitatieve en kwalitatieve personeelsnoden in de zorgsector antwoorden komen.
2. Inzetten op het versterken van mensen, dorpen, buurten en organisaties
Zorg bieden en krijgen start in de directe omgeving van mensen, maar vraagt een
breder ecosysteem met verschillende op elkaar ingespeelde partijen. Zoals
voorgaand bleek heeft de omgeving van mensen een belangrijke impact op de
gezondheid en het welbevinden van mensen. Daarnaast hebben evoluties zoals
gezinsverdunning, hogere werkzaamheidsgraad en ruimtelijke versnippering ook
impact op de mogelijkheden en toegankelijkheid van zorg voor de
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zorgbehoevenden. Door lokale besturen, dorpsgemeenschappen en organisaties te
ondersteunen in het betrekken van het (vrijwilligers)netwerk rond mensen en het
verbinden van (zorg)organisaties en ondernemers, overheden en kennisinstellingen
zorgen we er mee voor dat ze evolueren naar zorgzame dorpen en buurten waar
het welbevinden van de burger niet alleen toeneemt, maar de burger zich ook
ondersteunt weet in zijn zorgnoden en de zorgprofessional met de nodige
competenties en/of technologieën aan de slag kan.
3. Ruimte bieden voor innovatie op het vak van arbeidsorganisatie, technologische
innovatie en betere dienstverleningsprocessen
De maatschappelijke uitdagingen die impact hebben op de zorgsectoren vragen om
nieuwe innovaties. Bij de zoektocht van zorgorganisaties naar nieuwe methoden,
diensten, personeel, technologieën,… moeten de zorgorganisaties en -professionals
vertrekken vanuit een sterk ondernemerschap met een duidelijke focus op
samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden.
Er is nood aan een sterk ecosysteem in de zorg waarbinnen zorgorganisaties,
bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale besturen en andere overheden elkaar
makkelijker vinden en tot uitwisseling en samenwerking komen rond zorginnovatie.
Een ecosysteem van innovaties verwijst naar het netwerk van onderling
afhankelijke partners en gaat ervan uit dat het opbouwen en versterken van de
onderlinge relaties tussen spelers in een ecosysteem de belangrijkste elementen
zijn voor vernieuwing. De onderliggende idee van innovatie in een ecosysteem is
dat de capaciteit om te vernieuwen en te innoveren wordt vergroot door de
interacties tussen (verschillende type) spelers (Adner, 2006). We beschouwen ze
als dynamische netwerken waarbinnen uiteenlopende stakeholders actief zijn.
Het realiseren van een kwaliteitsvolle samenwerking binnen één organisatie is vaak
al een enorme uitdaging. Hoe bereik je dan zo ’n hoog niveau met een nog
complexer en dynamischer gezelschap. En als men daarin slaagt, hoe houd je dat
niveau dan weer vast, of blijf je het verder ontwikkelen?
Hier zit alvast een belangrijke rol voor de provincie: De ecosystemen ondersteunen
om ze te laten doorgroeien van een kwetsbaar en fragiel netwerk naar een matuur
niveau van lerende ecosystemen. Dit zal maatwerk zijn voor elk ecosysteem. Het
vraagt tijd om voldoende los te komen van oude, meer op het
eigenbelang/zelfbehoud van de organisatie gerichte manier van opereren en om
gaandeweg een nieuwe, meer collaboratieve praktijk tot stand te brengen. Toch is
het belangrijk om de ecosystemen pas los te laten als deze paradigmashift heeft
plaatsgevonden. Uit literatuur is het immers duidelijk dat de kwaliteit van
samenwerking tussen de spelers in het netwerk in een oorzakelijke relatie staat tot
de kwaliteit van hun prestaties.
HOOFDSTUK: Rol van de provincie
1. Complementair aan wat Vlaanderen en de gemeenten doen
Vlaanderen creëert het kader voor een sterk arbeidsmarktbeleid en tekent het
zorgbeleid uit. VDAB heeft de opdracht het arbeidsmarktbeleid concreet uit te
rollen. Lokale besturen werken met VDAB samen om dit beleid te ondersteunen.
Vlaanderen tekent ook het onderwijsbeleid uit m.b.t. de zorgberoepen en staat
samen met de federale overheid in voor de wetgeving omtrent zorgberoepen. De
provincie wil samen met de verschillende actoren op de arbeidsmarkt en in de
zorgsector het beleid van Vlaanderen en de federale overheid versterken.
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We willen organisaties en ondernemingen in de zorgsector samen brengen,
ondersteunen en stimuleren om uitstroom in de sector te voorkomen en een sterke
instroom te bewerkstellingen. We baseren ons op inzichten verworven uit
wetenschappelijk onderzoek om zeer gericht nieuwe acties op te zetten en nieuw
wetenschappelijk
onderzoek
te
verbinden
met
praktijkonderzoek
en
praktijkervaringen.
Zorgen dat mensen langer in de zorgsector aan de slag blijven en nieuwe
arbeidskrachten vinden voor de sector is bij uitstek een aangelegenheid die het
lokale, gemeentelijke belang overstijgt en die gemeenten moeilijk helemaal zelf
kunnen aanpakken. Het zijn complexe uitdagingen waarbij verschillende
beleidsdomeinen best samenwerken. Wij willen hen als provincie ondersteunen
door expertise aan te leveren, een platform aan te bieden waarin ze kunnen leren
van mekaar en hen te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van
werken. De provincie heeft voldoende schaalgrootte om expertise uit te bouwen
voor het voeren van een dergelijk beleid naar de zorgsector, en ze is ook in staat
om voldoende nabij de lokale realiteit te werken. De provincie voert een beleid
binnen het kader dat Vlaanderen biedt en respecteert daarnaast ook de lokale
autonomie van elke gemeente.
2. Binnen de bevoegdheden van de provincie: leren, werken, ondernemen en
innoveren
In het bestuursakkoord kiezen we voor een verbindend en een efficiënt bestuur dat
zijn dienstverlening regelmatig evalueert en zijn processen durft te herdenken. We
nemen lopende en nieuwe acties ten gronde onder de loep en sturen deze bij op
basis van nieuwe inzichten die we verwerven uit wetenschappelijk onderzoek,
praktijkonderzoek of praktijkervaringen. We doen dit met het oog op een evidence
informed beleid om te komen tot een beleid met impact. We zullen het beleid dat
we voeren zo maximaal mogelijk monitoren, analyseren om effecten te meten.
We willen zo bekomen dat initiatieven een duurzame inbedding krijgen, de doelen
bereiken en de problemen die zich in onze provincie stellen ten gronde oplossen en
aantonen welke effecten ze genereren. Dit doen we binnen het kader van
bevoegdheden dat door de hogere overheden voor de provincies gecreëerd is.
Gericht op de zorgsector zullen we ons niet inlaten met de zorg- en
welzijnsuitdagingen aan zich maar richten we ons op het leren, werken,
ondernemen en innoveren in de sector om antwoorden te bieden op die
maatschappelijke uitdagingen waarmee de zorgsector op dat vlak geconfronteerd
wordt.
3. Ondersteunen, stimuleren en verbinden van actoren in en rond de zorg
Vanuit haar bijzondere positie zal de provincie een ondersteunende, stimulerende
en verbindende rol opnemen naar zowel lokale overheden, kennisinstellingen als de
verschillende actoren in de zorgsector. Zij moet inspelen op noden en problemen
die zich bovenlokaal stellen.
De provincie is een bovenlokale partner die samenwerking stimuleert tussen lokale
besturen en andere actoren, over de grenzen van gemeenten en zorgsectoren
heen. Ze treedt signalerend op naar andere overheidsniveaus. Als kennismakelaar
draagt zij kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden uit en ontsluit zij relevante
omgevingsdata. Zo is er een gemeenschappelijke noodzaak om kennis te delen
zodat innovaties in de zorg vlotter kunnen worden geïmplementeerd in de werking
van organisaties.

56

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

De provincie is ook motor van innovatie en stimuleert vernieuwende praktijken door
gerichte stimuli te geven, door zelf initiatief te nemen of door organisaties en
groepen te begeleiden. We zorgen mee voor de nodige (financiële) incentives of
tonen er de weg naar. Zonder financiële en andere ondersteuning zullen plannen
niet gerealiseerd worden.
Op die manier verbinden we de nodige kritieke partijen en geven we het
ecosysteem zorg in de provincie Antwerpen mee vorm. We verbinden onze partners
in visie- en werkateliers en stimuleren via co-creatie oplossingen op de gestelde
uitdagingen.
HOOFDSTUK: Actielijnen zorg
Vanuit de omgevingsanalyse, strategische visie en rol die we spelen bepalen we in
dit hoofdstuk de actielijnen waarbinnen we diverse initiatieven en instrumenten
ontwikkelen.
VERSO: “De zoektocht naar medewerkers zal niet zo makkelijk zijn. Hij speelt zich
af in de context van een knelpunteconomie, waarin alle ondernemingen naarstig op
zoek zijn naar geschikte medewerkers. Om de bijkomende vraag naar medewerkers
te vervullen zijn meerdere antwoorden nodig. Hét antwoord, dé oplossing bestaat
niet. Een strategie om de personeelskrapte in de social-profitsectoren het hoofd te
bieden, vereist een meerdimensionale aanpak, een meersporenbeleid. “
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Als
beleidsdoelstelling
voor
ons
provinciaal
flankerend
onderwijsen
arbeidsmarktbeleid zetten we ook in de zorg in op een betere aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. We willen zo de talentontwikkeling versterken zodat
iedereen een waardige plaats vindt op de arbeidsmarkt. Een duurzame impact op
lange termijn vraagt een inzet op verschillende sporen die inspelen op de
verschillende actieplannen van deze beleidsdoelstelling.
Daarnaast werken we vanuit de beleidsdoelstelling economie aan de verdere
uitbouw van onze provincie tot een duurzame economische topregio. We
ondersteunen het groeiklimaat voor innovatie en ondernemerschap en zorgen voor
de uitbouw van een ecosysteem zorginnovatie en zorgeconomie.
Om mee de juiste antwoorden op deze uitdagingen te vinden zetten we als
provincie Antwerpen in op vier actielijnen die een impact hebben op de uitdagingen
in de zorgsector. (1) Anders leren in de zorg waarbij we inzetten op diverse
leertrajecten en levenslang leren zodoende (toekomstige ) zorgprofessionals
voldoende
kwalitatieve
leerkansen
te
bieden.
Daarnaast zetten we actief in op (2) anders werken in de zorg. Hierbij hebben
we aandacht voor de dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en nieuwe
technologieën die de zorg fundamenteel kunnen beïnvloeden en de retentie van het
zorgpersoneel verhogen. Een volgend antwoord ligt bij het (3) innoveren in de
zorg om antwoorden te bieden op de arbeidsmarktuitdagingen in de zorg. Die
uitdagingen vragen veel ondernemerschap, innovatiekracht en samenwerking van
zowel de gekende zorgspelers als nieuwe initiatieven. Als laatste zorgen we mee
voor voldoende professionals die kunnen (4) schitteren in de zorg. We zorgen er
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mee voor dat zorgberoepen en de zorgsector aan zich positief in de kijker wordt
gezet en zien kansen in het aantrekken van nieuwe doelgroepen.
1. ANDERS LEREN IN DE ZORG
Het uitgangspunt voor deze actielijn is de vaststelling dat er nieuwe competenties
nodig zijn in de zorg en er voldoende kwalitatieve leerwegen naar het zorgberoep
dienen te zijn. Een aandachtspunt daarbij is het diversiteitsaspect. Inzetten op
diversiteit in leertrajecten en aangepaste leerwegen voor nieuwe
doelgroepen ontwikkelen is van belang om ook deze doelgroepen tot de
zorgopleidingen en arbeidsmarkt te krijgen.
De maatschappelijk en technologische veranderingen zorgen ook voor uitdagingen
die zich vertalen in leernoden voor de zorgprofessional van vandaag. Inzetten op
het levenslang leren van de huidige zorgprofessional is dan ook van groot
belang om de sector in zijn geheel up-to-date te houden. Op die manier kan de
kwaliteit van de opleidingen en zorg verhoogd worden. We zetten dan ook in op het
anders leren en nieuwe leerwegen in de zorg.
1.1.Hybride leeromgevingen in de zorg
Zorgopleidingen op alle niveaus bieden inspirerend en uitdagend onderwijs met
aandacht voor een kwalitatieve kennismaking (o.a. stages) met de beroepspraktijk
en zo ook de veranderende competentievereisten binnen de sector. Het aantrekken
van nieuwe doelgroepen vraagt aangepaste of nieuwe leerwegen met oog op een
instap in zorgberoepen, alsook haalbare doorgroeitrajecten binnen de zorgsector.
Leertrajecten naar zorgberoepen die ook inspelen op taalverwerving zijn een extra
aandachtspunt. Er zit heel wat arbeidsmarktpotentieel bij anderstalige
nieuwkomers, mits zij op termijn over de nodige taalcompetenties beschikken, om
in de zorgsector aan de slag gaan.
Net als elders in Vlaanderen is de aansluiting tussen vraag en aanbod van
gekwalificeerde arbeidskrachten een belangrijke uitdaging voor de zorgsector in de
provincie Antwerpen. Naast kwantitatieve knelpunten in het aantal
gekwalificeerde werkzoekenden, bestaan er ook kwalitatieve knelpunten waarbij
de aangeboden competenties onvoldoende aansluiten bij de veranderende
competentievereisten van zorgberoepen, bijvoorbeeld voor wat betreft de
implementatie
van
zorginnovaties
en
digitalisering.
Daarnaast
blijken
schoolverlaters en werkzoekenden terughoudend te zijn om in te stappen in een
zorgberoep omwille van de (beeldvorming over de) arbeidsomstandigheden in
de zorgsector (VDAB 2020).1
Via de ontwikkeling van leeromgevingen op de grens tussen het onderwijs en de
zorgsector willen we tegemoet te komen aan deze knelpunten. Het strategisch
uitgangspunt is dat we streven naar anders leren in de zorg en zetten in op een
betere aansluiting door:
a) Lerenden reeds vroeg in de leerloopbaan authentieke leerkansen te bieden
in de zorgsector en zo de intrinsiek gemotiveerde instroom in en
gekwalificeerde uitstroom uit zorgopleidingen te verhogen.

1

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen%202020.pdf
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b) De aansluiting tussen de gevraagde en aangeboden competenties
tussen opleidingen en zorgberoepen te versterken via de co-creatie van
hybride leeromgevingen.
c) Een hogere zij - instroom en een betere retentie binnen zorgberoepen
door middel van hybride leeromgevingen op de grens tussen zorginstellingen
en het volwassenen-/hoger onderwijs.
We onderscheiden binnen deze strategische aanpak drie verschillende doelgroepen
en dito clusters van operationele doelstellingen:
1. Voor jonge tieners (10-14 jaar) zetten we in op authentieke
leerervaringen die hen doen kennismaken met de diversiteit aan
beroepsprofielen in de zorgsector. Zo zetten we rechtstreeks in op een meer
intrinsiek gemotiveerde studiekeuze en ondersteunen indirect ook de
leermotivatie en –betrokkenheid van leerlingen in de strijd tegen
ongekwalificeerde uitstroom. We identificeren en faciliteren bestaande en
nieuwe observatie- en simulatieomgevingen zoals het Kwartier Z in het
Autonoom Provinciaal Bedrijf het Gouverneur Kinsbergencentrum.
2. Voor jongeren in het secundair onderwijs (15-25 jaar) zetten we in op
de verdere ontwikkeling van leerwegen die schools en werkplekleren
combineren:
a. Het versterken van het leerpotentieel via duale of andere leerwegen
op de grens tussen onderwijs en arbeidsmarkt veronderstelt tevens
voldoende
kwaliteitsvolle
leerwerkplekken.
Hoewel
de
zorgsector met knelpunten kampt, bestaat er een gebrek aan
beschikbare leerwerkplekken. Zo ondervinden leerlingen in de
opleiding zorgkundige binnen de Provincie Antwerpen problemen in
het vinden van een leerwerkplek voor de component thuisverzorging.
De (verwachte recessie ten gevolge van de) Coronacrisis zou deze
problematiek verder doen stijgen (VLOR 2020).2 Door in te zetten op
simulatie en andere vormen van hybride leeromgevingen kunnen we
meer
lerenden
van
authentieke
leerervaringen
en
afstudeermogelijkheden blijven verzekeren.
Zo werken we voor de stageplekken in de thuiszorg samen met
VIVO, Zorggezind, onderwijskoepels, scholen met aanbod 7 de jaar
BSO Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, Diensten voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg. Zo zorgen we mee voor een betere
kwantitatieve
en
kwalitatieve
match
tussen
leerling
en
stagemogelijkheid in de thuiszorg. Die stagematching zullen we
duurzaam verankeren vanuit deze samenwerking.
b. We verbinden onderwijsverstrekkers en zorginstellingen zodat ze
mekaar voldoende vinden in (1) de ontwikkeling van leeromgevingen,
(2) het bieden en ondersteunen van leerkansen en (3) de
afstemming van hetgeen in de verschillende leeromgevingen wordt
geleerd. De evaluatie van de proeftuinen Schoolbank op de Werkplek
(duaal leren) toonde aan dat op die manier de combinatie van

https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/RSO-RSO-ADV1920-010.pdf
2
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schools en werkplekleren de beste meerwaarde biedt voor de
motivatie- en competentieontwikkeling.3
c. We willen via co-creatie tussen professionals uit het onderwijs en de
beroepspraktijk binnen leergemeenschappen vakleerkrachten meer
vertrouwd maken met de beroepspraktijk, zijinstroom uit de
beroepspraktijk
aanmoedigen,
inzetten
op
de
verdere
professionalisering van mentoren en de ontwikkeling van een
leercultuur in zorginstellingen ondersteunen..
3. Voor volwassenen (18+) hebben we een specifieke focus op de rol die
hybride leeromgevingen kunnen opnemen in de beroepsheroriëntatie en her/bijscholing in het kader van levenslang leren, bv. wat betreft 21ste -eeuwse
vaardigheden zoals digitale skills.
We onderzoeken de opleidingsnoden bij werkenden/ werkzoekenden en
zorginstellingen en proberen het aanbod binnen het volwassenen- en hoger
(beroeps-)onderwijs hier verder op af te stemmen, met name via hybride
leeromgevingen of andere tussenvormen op de grens tussen onderwijs en
de beroepspraktijk.
Als methodische aanpak baseren we ons op het ontwerpmodel van Dr. Ilya Zitter
en collega’s.4 Een sleutelbegrip in onderzoek over beroepsgericht onderwijs is het
belang van boundary crossing, in het Nederlands grensoverstijging tussen de
domeinen onderwijs en werk. Om de aansluiting onderwijs en de beroepspraktijk in
de zorgsector te versterken willen we de grenzen tussen beide domeinen helpen
overstijgen door hybride leeromgevingen vorm te geven vanuit de co-creatie tussen
professionals uit het onderwijs en de beroepspraktijk.
In het ontwerpmodel vormen twee dimensies – respectievelijk de leervormen
acquisitie vs. participatie en geconstrueerde vs. realistische leercontexten – samen
vier te onderscheiden kwadranten (zie onderstaand figuur).

De eerste dimensie betreft de positie van een leeromgeving tussen twee uiterste
vormen van leren, met name acquisitie versus participatie. Acquisitie gaat over
Nouwen, W., Struyf, A., & Clycq, N. (2020). Duaal leren op proef: evaluatiestudie
van de proeftuinen 'Schoolbank op de werkplek': eindrapport. Antwerpen:
UAntwerpen.
4
Zitter & Hoeve 2012; Zitter, Hoeve & de Bruijn, 2016; Bouw, Zitter & Bruijn 2019;
zie ook korte animatie: https://www.youtube.com/watch?v=FpKxqN496rM
3
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het aanleren van theorie en het verwerven van expliciete kennis. Bij participatie,
daarentegen, vindt het leren plaats in de beroepscontext.
De tweede dimensie betreft twee uiterste contexten waarin wordt geleerd, namelijk
een geconstrueerde versus een realistische context. In een geconstrueerde
context zijn echte beroepsprocessen niet aanwezig. In de praktijk gaat het om
stapsgewijs leren in trainingsruimtes, oefensituaties of simulaties, onder
begeleiding en met sterke sturing. Een realistische context, daarentegen, betreft
het echte beroepsproces, oftewel het leren tijdens het werken.
De combinatie van de twee dimensies levert de volgende vier kwadranten van
een hybride leeromgeving op:
o Kwadrant 1 (linksboven) geconstrueerde acquisitie: centraal staat het meer
klassieke verwerven van kennis en vaardigheden in het onderwijs,
losstaand van het beroepsproces.
o Kwadrant 2 (rechtsboven) realistische acquisitie: centraal staat de acquisitie
van praktijkkennis. Het werkproces wordt bewust stilgezet om te kunnen
reflecteren op praktijksituaties en expliciete kennisverwerving mogelijk te
maken.
o Kwadrant 3 (linksonder) geconstrueerde participatie: dit betreft leren in
oefensituaties, gestructureerde opdrachten en simulaties. Authentieke
taken worden gebruikt om complexe werkprocessen stapsgewijs aan te
leren.
o Kwadrant 4 (rechtsonder) realistische participatie: Hier wordt geleerd door
te doen tijdens het echte werkproces. Het gaat over het echte
werkplekleren.
Bij de ontwikkeling van hybride leeromgevingen mikken we erop om de
leerprocessen van lerenden optimaal te ondersteunen door leerkansen uit deze
verschillende kwadranten te integreren.
Om hybride leeromgevingen te realiseren investeren we, enerzijds, in een lerend
netwerk van strategische partners waarin we de toekomstige inzet van
leeromgevingen op de grens tussen onderwijs en de zorgsector verder onderzoeken
en faciliteren. Anderzijds, zetten we een proeftuin op waarbinnen we een
operationele hybride leeromgeving vormgegeven in samenwerking met
opleidingsprofessionals uit onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Het
Gouverneur Kinsbergencentrum zal dit concept verder in de praktijk realiseren door
het uitvoeren (o.a. via Kwartier Z) van een proeftuin in de periode 2021 – 2024.
We rekenen hiervoor tevens op de wetenschappelijke ondersteuning van
kennisinstellingen uit binnen- en buitenland.
1.2.Stimuleren van levenslang leren in de zorgsector
We verhogen de participatie aan het levenslang leren voor alle zorgprofessionals en
stimuleren de zorgorganisaties om levenslang leren tot de kern van hun
organisatiecultuur te maken. Een veranderende sector, innovaties, nieuwe
manieren van samenwerken vragen nieuwe kennis en vaardigheden en dus een
constante aandacht voor vorming, opleiding en ontwikkeling van de bestaande
zorgprofessionals.
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We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden van een leerloopbaanrekening/lening
om in de zorgsector de mogelijkheden om levenslang te leren te versterken en
bekijken hoe we mee de drempels kunnen wegnemen die het zorginstellingen en professionals momenteel vaak beletten om meer te investeren in levenslang leren.
Daarnaast ontwikkelen we het APB Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC)
verder tot een centrum voor anders leren, werken en innoveren in de zorg.
Het APB GKC groeit zo verder uit tot een plek met diverse projecten en initiatieven
zoals ‘Kwartier Z’ waar ook zorgprofessionals kennis kunnen maken met nieuwe
innovaties, manieren van (samen)werken en nieuwe kennis, vaardigheden en
competenties kunnen ontwikkelen.
2. ANDERS WERKEN IN DE ZORG
Naast het voorzien in voldoende en kwalitatief goed opgeleide professionals in de
zorgsector is het inzetten op anders werken cruciaal om een duurzaam antwoord te
bieden aan de geformuleerde maatschappelijke uitdagingen. Een andere manier
van werken heeft immers een directe impact op de nood aan het aantal
professionals en het benodigde profiel. Bovendien speelt dit onmiddellijk in op de
nieuwe paradigma’s in de zorg: van curatieve naar preventieve zorg, van aanbodnaar vraaggestuurd werken, het inter- en multidisciplinair werken en de digitale
uitdagingen. Door de toenemende vergrijzing van zowel de populatie als de
beroepsgroep en de toenemende wens om zolang mogelijk in de vertrouwde
omgeving te blijven, zien we in de cijfers al een verschuiving van residentiele zorg
richting thuiszorg en zorg dichtbij huis. Het anders werken in de zorg zien we op
drie sporen die een fundamentele impact op de zorg kunnen hebben:
dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en technologie.
Als provincie zetten we in op de ondersteuning van lokale besturen,
zorgorganisaties, zorgprofessionals en vrijwilligers (bv. mantelzorgers) bij de
realisatie en implementatie van die vernieuwende dienstverleningsmodellen, een
aangepaste arbeidsorganisatie en implementatie van technologieën.
2.1.Dienstverleningsprocessen
Meer patiëntgericht werken en inzetten op preventiemodellen, integrale
zorgverlening met interprofessionele en transmurale zorgtrajecten (afstemming
intramurale en extramurale zorg) alsook informele en buurtgerichte zorg. Het zijn
allemaal dienstverleningsprocessen die een omslag in de manier waarop de zorg
werkt en/of georganiseerd is willen aanpakken om tegemoet te komen aan de
talrijke maatschappelijke uitdagingen. De lokale besturen als regisseur van de zorg
en de ontwikkeling van de Eerstelijnszones leggen de aanpak van deze nieuwe
uitdagingen in de handen van die (nieuwe) actoren en structuren.
Als provincie zetten we in op veerkrachtige gemeenschappen en dorpen vanuit een
inclusieve insteek en
verschillende beleidsdomeinen. We ondersteunen lokale
besturen, vanuit een bovenlokale visie,
bij het realiseren van een optimaal
kwaliteitsvol en betaalbaar zorg- en dienstverleningsaanbod gericht op de
levenskwaliteit, gezondheid en het welzijn van iedereen in de buurt. Dit doen we
o.a. door de projecten ‘Zorgzame dorpen en buurten’ en Empowercare.
Een Zorgzame Buurt wordt omschreven als een buurt waar de voorwaarden vervuld
zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of
vertrouwde buurt kunnen blijven wonen (Verté, 2020) als “Het verlengde van een
warme thuisomgeving, als entiteit waar nabijheid, ontmoeting, samenhorigheid en
solidariteit evident hun plaats krijgen, waar mensen als vanzelfsprekend aandacht

63

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

en zorg dragen voor elkaar en waar ook zorgbehoevenden een volwaardige plaats
krijgen dankzij een aangepaste woon-en leefomgeving en een variatie aan woon-en
zorgvormen en toegankelijke diensten en voorzieningen” (Vandeurzen, 2018)
Door het ontwikkelen van een ondersteuningspakket ‘zorgzame dorpen en
buurten’ voor lokale besturen, dorpsgemeenschappen en organisatie spelen we in
op :
- de toenemende vraag van burgers en personen met een zorgnood om
zolang mogelijk gezond in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen
- de toenemende nood bij lokale besturen en (zorg)organisaties aan expertise
over hoe ze in de praktijk kunnen werken aan een zorgzaam dorp of
zorgzame buurt/wijk.
- een andere organisatie van de zorg om zo in te spelen op het tekort aan
zorgprofessionals en de betaalbaarheid van de zorg onder meer door het
inschakelen van vrijwilligers en andere sectoren zoals de sociale economie,
socio-culturele sector,…
- versterken van multidisciplinaire samenwerking over sectoren heen zoals
wonen, zorg en welzijn om de kwaliteit van de zorg te verhogen
- versterken van sociale cohesie en verminderen van de individuele
kwetsbaarheid
- versterken van de samenwerking tussen de informele en formele zorg om zo
de zorgprofessional te ontlasten. Op die manier komt er in een bepaalde
buurt extra capaciteit vrij aan zorguren.
Het doel van het ondersteuningspakket is dat lokale besturen :
- de nodige instrumenten bezitten om een wetenschappelijk onderbouwde
omgevingsanalyse te kunnen opmaken rond het thema ‘Zorg in het dorp/de
buurt’. Dit omvat drie onderdelen : een kwantitatieve, kwalitatieve en
cartografische analyse.
- de nodige instrumenten bezitten om op basis van deze analyse,
onderbouwde en gedragen acties te formuleren op korte, middellange en
lange termijn en dit zowel op lokaal als bovenlokaal niveau
- Inspirerende en goede praktijken kunnen delen en opbouwen
Daarnaast creëerden we een lerende omgeving en een expertgroep met diverse
stakeholders zowel op lokaal als bovenlokaal niveau.
Vernieuwende dienstverleningsprocessen hebben ook een sterke impact op de
formele (professionele) en informele zorgverlener (mantelzorger). We hebben dan
ook oog voor de samenhang tussen anders werken en anders leren en zetten in
op het versterken van de eerstelijnszorgprofessionals en vrijwilliger. We werken
hiervoor nauw samen met het APB GKC en ontwikkelen een opleidings- en
ondersteuningspakket voor diverse zorgverleners om zich te ontplooien in deze
nieuwe manieren van dienstverlening.
Na de experimenteerperiode en verdere ontwikkeling in het Europese Interreg Twee
Zeeën project Empowercare, vertalen we het ondersteuningspakket ‘zorgzame
dorpen’ naar een provinciaal aanbod gekoppeld aan andere interne trajecten zoals
veerkrachtige dorpen (woonbeleid) en het dorpenbeleid.
2.2.Arbeidsorganisatie
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Een andere aanpak op het gebied van arbeidsorganisatie speelt in eerste instantie
in op een efficiënte en kwaliteitsvolle inzet van het huidige zorgpersoneel. Dit onder
meer door het werken aan werkbaar werk en innovatieve arbeidsstructuren (vb.
zelfsturing). Met dergelijke aanpak creëren we ook een positief effect op retentie
in de zorgorganisatie gezien het behoud en voorkomen van (langdurige) uitval
essentieel is om de arbeidsorganisatie in de zorg draaiende te houden.
Een ander element is het inzetten op job-carving en taakherschikking wat een
belangrijke rol vervult bij het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Anders kijken
naar wat in de zorgsector aan taken moet vervuld worden en nieuwe profielen
creëren zodat meer mensen aan de slag kunnen in de zorg staat hierin voorop.
Meer en betere samenwerking tussen de zorgsector en de sociale economie
stimuleren ligt in de lijn hiervan. De sociale economie is bij uitstek een sector die
gepokt en gemazeld is in het vormgeven van de arbeidsorganisatie op basis van
competenties van mensen. Uitwisseling van die expertise met de zorgsector zullen
we vanuit de provincie faciliteren.
2.3.Technologische ontwikkeling
Productinnovaties, digitalisering, domotica en robotica, telemonitoring,… zijn
technologische veranderingen die de zorg op zich alsook de manier waarop de zorg
wordt aangeboden, zorgvragers hun hulpverlening ontvangen, zorgverleners hun
job moeten uitoefenen, zorgorganisaties hun arbeidsorganisatie moeten vormgeven
en dienstverleningsprocessen op lokale en regionale schaal vorm krijgen,
fundamenteel zullen veranderen.
Voor zorgorganisaties is het echter niet zo duidelijk welke mogelijkheden nu het
best aansluiten op de wensen en noden van hun doelgroep of organisatie. Vanuit de
provincie zullen we dan ook experimenteerruimte en kennisuitwisseling
hieromtrent organiseren zodat er duidelijkere en beter geïnformeerde keuzes
gemaakt kunnen worden. Ons APB GKC zal nieuwe technologische ontwikkelingen
demonstreren en zorgorganisaties en -professionals de mogelijkheid bieden
hiermee kennis te maken en - bij voldoende interesse – aan de slag te gaan.
3. INNOVEREN IN DE ZORG
De omgevingsanalyse legt heel wat maatschappelijke en arbeidsmarktuitdagingen
voor. Een meer sporen aanpak, maar ook een duidelijke keuze voor innovatie is het
antwoord waaraan de provincie Antwerpen wil bijdragen. Een eerste focus ligt op
innovaties die bijdragen aan de preventieve gezondheidszorg. Meer en meer
mensen kampen immers met welvaartsziekten, wat een stijgende druk op de
financiering en werkbelasting van de gezondheidszorg betekent. Het gaat dan om
overgewicht, te weinig beweging, slechte voedingsgewoonten, alcoholverbruik,
roken, druggebruik, … Inzetten op innovaties voor preventie is inzetten op de
verlaging van de financiële en werkdruk in de gezondheidszorg. We focussen ook
op technologische innovaties die tot meer werkbaar werk leiden. Dit doen we in
nauw overleg met en afstemming op de initiatieven van onder meer Flanders Care.
Zowel het datagedreven werken als digitalisering zijn belangrijke uitdagingen voor
de zorgsector die de nodige experimenteerruimte vragen. Er worden heel wat
producten ontwikkelt die het takenpakket van de zorgprofessional kunnen
vergemakkelijken.
Om dit innoveren in de zorg te faciliteren, spelen we volop onze rol in het
ondersteunen, stimuleren en verbinden van actoren in en rond de zorg. We
bundelen de krachten van alle stakeholders in onze provincie en maximaliseren op
die manier onze innovatie output met steeds het oog op de arbeidsmarkt en

65

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

maatschappelijke uitdagingen. We spelen deze rol aan de hand van 4 instrumenten
die op zichzelf staan, maar ook telkens de andere instrumenten en initiateven
versterken. Zo zetten we in op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van (1)
kennis en vernieuwende inzichten, ondersteuning (2) ecosysteem zorg,
aanbieden van (3) infrastructuur en ter beschikking stellen van (4) hefbomen
tot innovatie.
3.1.Ontwikkeling van kennis
Naar de kennis- en onderzoeksinstellingen in onze provincie gebruiken we
bovenstaande thema’s om onderzoeksvragen te stellen en wetenschappelijke
kennis in afstemming met de praktijk te ontwikkelen.
3.2.Ecosysteem
Vanuit de ecosysteembenadering stimuleren we het innoveren in de zorg om de
maatschappelijke en arbeidsmarktuitdagingen aan te gaan. Zoals eerder gezegd
hebben pas opgestarte ecosystemen de tijd nodig om sterker te worden en te
kunnen groeien. Het proces dat een startend netwerk doormaakt is niet met een
lineaire lijn voor te stellen. Het is meer een “trial and error”-principe. In de eerste
periode zal een ecosysteem geen stabiel gedrag vertonen: het kan van stagnatie
naar terugval naar groei en innovatie gaan. Pas als het netwerk stabieler wordt,
zullen er minder grote schommelingen plaatsvinden. De rol van de provincie
bestaat erin om een ecosysteem op cruciale momenten zoals stagnatie en
regressie, voldoende ondersteuning te bieden zodat ze de sprong terug maken naar
groei en innovatie. We schrijven ons dan ook in, in regionale netwerken die deze
vormen van innovatie ondersteunen (vb. Health en Care Netwerk Kempen).
3.3.Infrastructuur
Een eerste stap die we als provincie zetten is het ter beschikking stellen van het
gebouw van het APB GKC. In dit fysiek gebouw zal de kennis en expertise van het
domein zorg samenkomen. Binnen GKC zullen we de juiste partners met elkaar in
verbinding brengen.
We vertrekken steeds vanuit een nood in het werkveld waarbij samenwerking een
meerwaarde betekent voor de zorgsector. We weten bijvoorbeeld dat het
implementeren van innovatieve processen en producten stuit op meerdere
drempels. Hierin ligt een rol weggelegd voor GKC: het demonstreren van
zorginnovaties en het wegnemen van de drempels. Zo wordt er op het
Wetenschapspark UA gewerkt rond astma. Een innovatieve aanpak en/of product
kunnen in Kwartier Z getest worden door (toekomstige) zorgprofessionals, het
product kan verbeterd worden én er kan nadien ingezet worden op vormingssessies
rond het product in GKC/Kwartier Z.
Het GKC heeft de mogelijkheid om nieuwe concepten, producten of technieken te
tonen en/of te demonstreren aan een bredere groep stakeholders. We kunnen op
deze manier de noden van het werkveld voorleggen aan bedrijven en
kennisinstellingen. Wat vinden zij van een product? Maar ook, wat betekent het om
ermee te werken? Welke effecten heeft het? We kunnen door deze partners bijeen
te brengen het product verbeteren, de impact testen en een goede implementatie
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bewerkstelligen. In een latere fase kunnen er ook vormingen aangeboden worden
voor de zorgprofessionals rond een product.
We onderscheiden in het algemeen drie opeenvolgende uitvoeringsfasen in een de
ontwikkeling van een innovatief product:
Fase 1: Demonstreren en informeren: het laten zien van een innovatief product of
dienst aan de zorgsector en zorgopleidingen
Fase 2: Opzetten en uitvoeren van een (intern) living lab: testen van innovatieve
producten in GKC met verschillende doelgroepen zoals de zorggebruiker,
(in)formele zorgverleners, studenten,…
Fase 3: Faciliteren van (externe) uitrol
Het GKC werkt deze flow verder uit en geeft aan welke innovatieve producten
ondersteund worden. Producten kunnen afkomstig zijn van VITO, maar bijvoorbeeld
ook uit het Wetenschapspark UAntwerpen (POM Antwerpen) of andere
kennisinstellingen. We kiezen er alleszins voor om de wetenschappelijk
onderbouwde meerwaarde van zorginnovaties in de kijker te zetten
3.4.Hefboom
We zetten instrumenten als een projectsubsidie in waarmee we organisaties
stimuleren om vernieuwende methodieken, diensten, technologieën binnen een
interessant partnerschap/ecosysteem uit te werken. Ook het toeleiden naar en het
zelf aantrekken van Europese middelen kan een hefboom zijn voor innovatie.
4. SCHITTEREN IN DE ZORG
Het uitgangspunt voor deze actielijn is de vaststelling dat er in de toekomst nood is
aan meer zorgprofessionals o.a. door de sterk vergrijzende bevolking alsook
vergrijzing van het zorgpersoneel zelf en de gekwalificeerde uitstroom uit de
zorgopleidingen die niet toeneemt. Daarom is het belangrijk dat meer jongeren,
werkzoekenden en inactieven (niet werkenden niet werkzoekenden) kiezen voor
beroepen in de zorgsector en we inzetten op extra instroom van nieuwe talenten
via verschillende wegen. Uit een studie van het Steunpunt Werk blijkt immers dat
er in Vlaanderen een arbeidsmarktpotentieel is van 366.600 personen, zijnde de
niet-werkende werkzoekenden, de latente arbeidsreserve, onder-tewerkgestelden
en de inzetbaren.5
Vanuit de provincie nemen we hierin op twee-sporen-initiatief: In samenwerking
met andere cruciale partners verbeteren we het imago van de zorgsector aan de
hand van informatiecampagnes. Daarnaast zorgen we voor het aantrekken van
nieuwe doelgroepen aan de hand van doelgroepgerichte acties.
4.1.Inzetten op een positief imago
De Vlaamse overheid vertrekt met de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer vanuit
het “actieplan 4.0: werk maken van werk in de zorg en welzijn”. Via het Vlaams
Overlegplatform Zorgberoepen (VOPZ) werken we samen met Vlaanderen om het
imago van de zorgsector te verbeteren. Een jaarlijkse mediacampagne over
heel Vlaanderen wil zo de sector positief in het daglicht stellen en bijdragen aan een
positief imago.
5

https://www.steunpuntwerk.be/
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Aanvullend, versterkend en inspelend op de provinciale en regionale noden op vlak
van zorgopleidingen en arbeidsmarkt zorg versterken we de Vlaamse campagnes
met:
 Gerichte provinciale acties die de zorgsector positief in de kijker zet. We
denken dan bijvoorbeeld aan zorgverleners die een leerling/niet-werkende
een dag meenemen om kennis te maken met zorgberoepen in al zijn
diversiteit
 Het in de kijker zetten van rolmodellen uit de zorgsector
 Regionale televisie en andere (sociale) media campagnes om de zorgsector,
zorgverstrekkers, zorgondernemers en zorgopleidingen op een positieve
manier in de kijker zetten.
4.2.Aantrekken van nieuwe doelgroepen
Naast een positief imago en inzetten op ‘reguliere’ instroom zien we heel wat
potentieel in het aanspreken van nieuwe doelgroepen. We trekken nieuwe
doelgroepen aan voor een job in de zorgsector. We denken hier niet zozeer
aan de werkzoekenden, die gekend zijn bij de VDAB, maar aan specifieke
kansengroepen, inactieven zoals huismannen/-vrouwen, werkenden in andere
sectoren, werkenden die worden geheroriënteerd, erkende vluchtelingen, mensen
een (recente) immigratieachtergrond en de doelgroepen van de sociale economie.
Daarbij hebben we oog voor de verschillende drempels die aanwezig zijn bij het
aantrekken, opleiden en tewerkstellen van deze nieuwe doelgroepen.
Doelgroepen die vandaag niet kiezen voor de zorg, trachten we de stap te laten
zetten door drempels weg te werken. Gezien zowel de vraag (aantal en soort
vacatures) als het aanbod (lokaal arbeidsmarktpotentieel) kunnen verschillen per
regio, kunnen initiatieven regiospecifiek en in samenspraak met lokale actoren
uitgewerkt worden.
We zetten dan ook regionale samenwerkingen op met andere partijen en
intermediairen die engagementen opnemen om nieuwe doelgroepen
gericht aan te spreken en begeleiden in de richting van een zorgopleiding
of -beroep.
Zo zijn we in het samenwerkingsverband zorgtalent als provincie Antwerpen een
verbindende factor om de nodige spelers (stad, VDAB, sectorfonds, werkgevers,
onderwijs,…) aan tafel te brengen die hierop gezamenlijke initiatieven ontwikkelen
in de grootstedelijke context. Zo zet zorgtalent enerzijds in op het verhogen van de
instroom naar de zorgsector (opleiding + werkveld) door doelgroepgerichte
sensibiliseringsacties. Anderzijds zoekt zorgtalent aanvullend instroom naar de
zorgsector (bv. gericht naar specifieke doelgroepen, nieuwe profielen en functies in
de zorg,...) en faciliteert hierbij vernieuwende opleidingsinitiatieven waar nood is
buiten het klassieke aanbod.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de “beleidsnota speerpuntsector zorg 2020-2024”.

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen.

Nr. 2/2 van de agenda
Opheffing en nieuw subsidiereglement speerpuntsector zorg. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door als provinciale overheid een nieuw subsidiekader voor de speerpuntsector zorg
aan te reiken, kunnen nieuwe provinciale beleidslijnen worden uitgezet en kan er
voor gezorgd worden dat alle organisaties in een vennootschaps- of
verenigingsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook
publiekrechtelijke overheden hierop een beroep kunnen doen.
Via het nieuwe subsidiereglement wil de provincie organisaties in de zorgsector
stimuleren om innovatieve projecten op te zetten die een impuls geven aan het
provinciaal beleid ‘anders werken in de zorg’ door in te spelen op de
maatschappelijke uitdagingen en de impact ervan op de zorgsector. Ze genereren
een aantoonbare impact op een aanzienlijk deel van de organisaties in een
zorgsector of hebben een impact op het zorgaanbod dat over zorgsectoren heen in
een bepaalde regio wordt geboden. Inhoudelijk zetten de projecten in op:
- Dienstverleningsprocessen:
Inzetten op innovatieve vormen van zorg- en hulpverleningsprocessen zoals
integrale en interprofessionele zorgtrajecten alsook het werken aan zorgzame
dorpen en buurten.
- Arbeidsorganisatie
Een andere aanpak op het gebied van arbeidsorganisatie speelt in eerste instantie
in op een efficiënte en kwaliteitsvolle inzet van het huidige zorgpersoneel. Dit onder
meer door het werken aan werkbaar werk, innovatieve arbeidsstructuren met o.a.
zelfsturing, kwalitatief medewerkersbeleid en taakherschikking zoals job-carving.
Dit ook met het oog op behoud en voorkomen van (langdurige) uitval in
zorgorganisaties.
- Technologische ontwikkeling
Inzetten
op
productinnovaties,
digitalisering,
domotica
en
robotica,
telemonitoring,… die impact hebben op de manier waarop de zorg aangeboden
wordt, zorgvragers hun hulpverlening ontvangen, zorgverleners hun job moeten
uitoefenen en zorgorganisaties hun arbeidsorganisatie moeten vormgeven.
De goedkeuring van een nieuw subsidiereglement projectsubsidie speerpuntsector
zorg veronderstelt de opheffing van het bestaande reglement “impulssubsidies voor
innovatieve projecten zorginnovatie” goedgekeurd door de provincieraad op 22 juni
2017.
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Met dit reglement kunnen projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op
de speerpuntsector zorg of die een doelstelling uit deze sector ondersteunen. Het
team zorg adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit reglement.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het “Reglement impulssubsidie
voor innovatieve projecten zorginnovatie” met ingang van 1 oktober 2020.
Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe “Reglement
speerpuntsector zorg” met ingang van 1 oktober 2020 als volgt:

projectsubsidie

Reglement
PROJECTSUBSIDIE SPEERPUNTSECTOR ZORG
Goedgekeurd door de provincieraad op 24 september 2020
Artikel 1. - Doelstelling
De zorgsector staat voor heel wat uitdagingen. De groeiende en veranderende
zorgvraag, een stokkende instroom vanuit zorgopleidingen, grote uitval en
uitstroom uit de zorgberoepen met als gevolg een groeiend personeelstekort, het
imagoprobleem van de sector, de economische en ecologische realiteit, de shift van
een curatief naar preventief denken en shift van sectoraal naar integraal en
multidisciplinair werken,…. Er is geen één juist antwoord op al deze uitdagingen.
Met het reglement projectsubsidie speerpuntsector zorg zet de provincie mee zijn
schouders onder organisaties die in de zorgsector innovatieve projecten
ontwikkelen die bijdragen aan het ‘anders werken in de zorg’.
Naast het voorzien in voldoende en kwalitatief goed opgeleide professionals in de
zorgsector is het inzetten op anders werken immers cruciaal om een duurzaam
antwoord te bieden aan de uitdagingen in de sector.
Met dit reglement wil de provincie organisaties in de zorgsector stimuleren om
innovatieve projecten “anders werken in de zorg” op te zetten die inspelen op:
- Dienstverleningsprocessen:
Inzetten op innovatieve vormen van zorg- en hulpverleningsprocessen zoals
integrale en interprofessionele zorgtrajecten alsook het werken aan zorgzame
dorpen en buurten.
- Arbeidsorganisatie
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Een andere aanpak op het gebied van arbeidsorganisatie speelt in eerste instantie
in op een efficiënte en kwaliteitsvolle inzet van het huidige zorgpersoneel. Dit onder
meer door het werken aan werkbaar werk, innovatieve arbeidsstructuren met o.a.
zelfsturing, kwalitatief medewerkersbeleid en taakherschikking zoals job-carving.
Dit ook met het oog op behoud en voorkomen van (langdurige) uitval in
zorgorganisaties.
- Technologische ontwikkeling
Inzetten
op
productinnovaties,
digitalisering,
domotica
en
robotica,
telemonitoring,… die impact hebben op de manier waarop de zorg aangeboden
wordt, zorgvragers hun hulpverlening ontvangen, zorgverleners hun job moeten
uitoefenen en zorgorganisaties hun arbeidsorganisatie moeten vormgeven.
Artikel 2. - Definities
a) Subsidietrekker: de begunstigde van de subsidie.
b) Project: Een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke
doelstelling, beperkt in de tijd en gescheiden van andere activiteiten, dat
niet binnen de reguliere werking valt.
c) Tekort in de projectbegroting: In dit reglement wordt het tekort in de
projectbegroting berekend door de geraamde inkomsten van het project
(exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de geraamde uitgaven van
het project en dit na aftrek van de geraamde uitgaven en inkomsten die niet
aanvaard worden voor een subsidie.
d) Tekort in de projectafrekening: In dit reglement wordt het tekort in de
projectafrekening berekend door de werkelijke inkomsten van het project
(exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de werkelijke uitgaven van
het project en dit na aftrek van de uitgaven en inkomsten die niet aanvaard
worden voor een subsidie.
e) Bovenlokaal: Een project is bovenlokaal als het de aangelegenheden van
lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover het streekgericht blijft en
gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de
provincie (voor dit reglement worden de districten van de stad Antwerpen
gelijkgesteld met gemeenten).
Artikel 3. - Voorwaarden voor de organisatie
a) De organisaties die in aanmerking komen voor een subsidie zijn:
 Elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het
Wetboek
van
Vennootschappen
en
Verenigingen
alsook
publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers
tewerkstellen.
b) Private personen komen niet in aanmerking voor subsidies.
c) De organisaties vermeld onder sub a) moeten hun hoofd- of deelwerking
uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen
Artikel 4. - Voorwaarden voor het project
a) Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan
volgende formele criteria:
i.
Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in
samenwerking met de provincie Antwerpen.
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ii.
iii.

iv.

v.

Er dient een tekort in de projectbegroting geraamd te zijn.
De subsidietrekker dient, vanaf de toekenning van de subsidie, het
provinciebestuur te vermelden als ondersteunende overheid op
duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere
ondersteunende overheden/sponsors.
De subsidietrekker dient door de provincie Antwerpen aangeduide
personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het project
plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag en hun toegang te
verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe
noodzakelijk achten.
Aandacht voor gelijke kansen en duurzaamheid:
- De subsidietrekker verbindt zich er toe om geen enkele vorm
van discriminatie te dulden en om aandacht te hebben voor
‘gelijke kansen voor iedereen’ in alle beleidsaspecten
(organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en
klanten).
- De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de
organisatie van evenementen aandacht te hebben voor de
duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu, eerlijke
handel, toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en
inspiratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame aankopen’ en
‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be
- Als de aanvrager of subsidietrekker tegen deze clausule
handelt kan de provincie de subsidie weigeren of
terugvorderen. De provincie kan ook melding maken bij de
bevoegde instantie.

b) Er zal bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden worden met
volgende inhoudelijke criteria :
i.: Het project dient een impuls te geven aan het provinciaal beleid voor de
speerpuntsector zorg door in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen
en de impact ervan op de zorgsector.
ii.: Het project heeft een aantoonbare impact op een aanzienlijk deel van de
organisaties in een zorgsector (ouderenzorg, personen met een handicap,
geestelijke
gezondheidszorg,…)
wat
wordt
gerealiseerd
door
de
samenwerking in het project of aangetoonde overdraagbaarheid van
projectresultaten OF het project heeft een impact op het zorgaanbod dat
over zorgsectoren heen in een bepaalde regio wordt aangeboden.
iii: Het project is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort
tot de reguliere werking van de organisatie en dat de normale werking van
de organisatie overstijgt.
iv. : Voorzien van continuering op financieel en/of op inhoudelijk vlak: vanaf
de start van het project voorzien van een aanpak, zodanig dat het project na
de subsidieperiode verder kan uitgevoerd worden door de eigen organisatie
of geïmplementeerd kan worden door andere organisaties.
c) Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
i.
investeringskosten
ii.
Uitgaven die reeds door een andere overheid worden gesubsidieerd
d) Volgende uitgaven komen wel in aanmerking voor subsidiëring:
i.
Personeelskosten verbonden aan het project
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ii.

Werkingskosten verbonden aan het project

e) De aanvrager dient de duurtijd van het project te motiveren. De maximale
looptijd van een subsidiedossier bedraagt vier jaar.
Artikel 5. - Aanvraag
De projectaanvraag wordt digitaal ingediend, via de website van de provincie
Antwerpen.
Het dossier is ontvankelijk indien het aanvraagformulier volledig en op tijd
digitaal wordt ingediend, met zijn verplichte bijlagen, ondertekend door de
daartoe bevoegde personen.
In het volledig ingevulde aanvraagformulier worden de volgende inhoudelijke
punten opgenomen: de doelstellingen, acties en gewenste resultaten, het plan
van
aanpak
en
tijdsduur,
communicatie,
onderbouwing
van
de
toekenningsvoorwaarden, een financieel plan. Bij samenwerkingsverbanden
worden de intentieverklaringen van de betrokken partners bijgevoegd.
De provincie Antwerpen werkt hiervoor met gerichte thematische oproepen via
de verschillende beschikbare communicatiekanalen. Er kunnen enkel projecten
ingediend worden na een dergelijke thematische oproep.
Artikel 6. - Berekening van de subsidie
a) De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het
goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen rekening houdend met de
criteria vooropgesteld in artikel 4.
b) De subsidie bedraagt maximaal 300.000 EUR en het project loopt over
maximaal vier jaar. Voor initiatieven van meerdere jaren wordt een
goedkeuring gegeven voor de volledige duur en wordt het budget voor het
tweede, derde of vierde jaar pas uitgekeerd na een positieve evaluatie van
het voorbije jaar.
c) De subsidie bedraagt maximaal 75% van het door de provincie aanvaarde
tekort in de projectbegroting.
d) 100% van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot
uitbetaald bij de toekenning van de subsidie.
e) De beoordeling van de aanvraag gebeurt op basis van de
beoordelingscriteria opgenomen in voorgaande artikels van artikel 4 van dit
reglement. De aanvragen worden ter advies voorgelegd aan een
beoordelingscommissie. Het advies van de beoordelingscommissie wordt
samen met de aanvraag voor besluitvorming voorgelegd aan de deputatie,
die zal beslissen over het al dan niet verlenen van een subsidie, de hoogte
van het subsidiebedrag en de duur van het project binnen de perken van de
kredieten voorzien in de begroting van de provincie Antwerpen. Na
goedkeuring door de deputatie wordt met de subsidietrekker een
afsprakennota opgemaakt.
Artikel 7. - Evaluatiedossier
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a) Het saldo van de subsidie zal worden uitbetaald na inzending en beoordeling
van een evaluatiedossier betreffende het project. Dit dossier wordt eveneens
digitaal ingediend
i.
uiterlijk drie maanden na voltooiing van het project
b) Het evaluatiedossier bestaat uit:
i.
Een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven van het
project (bewijsstukken dient u niet mee te sturen maar enkel ter
beschikking te houden voor controle),
ii.
Een inhoudelijk verslag
Artikel 8. - Betaling en afrekening van de subsidie
a) De uitbetaalde subsidie zal nooit meer zijn dan het toegekende bedrag.
b) De uitbetaalde subsidie kan bovendien nooit hoger zijn dan het tekort in de
projectafrekening.
c) Voor de aanvrager is cumulatie van steun mogelijk ongeacht of de steun
komt uit lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen. Indien de
aanvrager dergelijke gecumuleerde steun aanvraagt op basis van dit
reglement en als het gaat om dezelfde in aanmerking komende kosten, kan
de totale steunintensiteit niet meer dan 100% van de kosten zijn.
d) Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in artikel 4 of bij onjuiste,
onvolledige of laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot
de gehele of gedeeltelijke terugvordering van uitbetaalde subsidiebedragen.
e) Na goedkeuring door de deputatie en het ondertekenen van een
gezamenlijke afsprakennota wordt de toegekende subsidie betaalbaar
gesteld als 100% terugvorderbaar voorschot.
f) Na afronding van het project en uiterlijk op de datum zoals opgenomen in de
afsprakennota, dient de subsidietrekker een eindverslag en een financieel
verslag met de nodige bewijsstukken in.
g) Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in het reglement of bij
onjuiste, onvolledige of laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen
overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde
subsidiebedragen.
Artikel 9. – Betwisting
Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan evenals
alle onvoorziene gevallen worden desgevallend éénmalig voor heroverweging
voorgelegd aan de deputatie mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van
nieuwe elementen in het dossier.
Artikel 10 – Communicatie en ‘lerend netwerk’
De subsidietrekker moet, vanaf de toekenning van de subsidie, het
provinciebestuur vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in
redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors.
In al het communicatiemateriaal over het project moet het logo en de steun van de
provincie vermeld worden.
Aan de pers communiceert de subsidietrekker over het project steeds samen met
de provincie.
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De subsidietrekker treedt toe tot een lerend netwerk van de provincie Antwerpen
om expertise m.b.t. het “anders werken in de zorg” op te bouwen en te delen.
Artikel 11 - Wettelijk kader
De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in:
a) De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen.
b) Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 oktober 2020.
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Nr. 2/3 van de agenda
Toewijzing krediet speerpuntsector zorg 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In het budget 2020 werd onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie)
Ramingsnummer MJP000414 een krediet van 300.000 EUR ingeschreven.
De deputatie heeft beslist volgende toewijzing van het krediet onder ARK nummer
64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer MJP000414 aan uw raad
ter goedkeuring voor te leggen:
Dit krediet wordt aangewend als volgt:
ARK nummer 64902000: A. DEIS
zorgeconomie.


Subsidie Zorgeconomie (R)

Uitbouw ecosystemen zorginnovatie en
300.000 EUR

Voor het reglement projectsubsidie speerpuntsector zorg goedgekeurd in uw raad
op 24 september 2020.
Met het reglement projectsubsidie speerpuntsector zorg zet de provincie mee zijn
schouders onder organisaties die in de zorgsector innovatieve projecten
ontwikkelen die bijdragen aan het ‘anders werken in de zorg’. We zetten in op het
ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsprocessen; een andere aanpak op het
gebied van de arbeidsorganisatie; en technologische ontwikkelingen met impact op
de zorgverlening, de zorgverlener en zorgorganisaties.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
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Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder ARK
nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer MJP000414;
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 toewijzing van het krediet ingeschreven in het
uitgavebudget BBC onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie)
Ramingsnummer MJP000414 “Subsidie zorgeconomie (R )” goed ten bedrage van
300.000 EUR.
Dit krediet wordt aangewend als volgt:


Reglement projectsubsidies speerpuntsector zorg

300.000 EUR

VOORZITTER.- Wij vragen de goedkeuring. Mevrouw Talhaoui.
Mevrouw TALHOUI.- Dank u wel, voorzitter. Vooral de gedeputeerde, collega’s, mevrouw
de gouverneur, goedendag allemaal.
Wij gaan het goedkeuren en ook het subsidiereglement, dat daarmee samengaat, maar
zoals we hadden afgesproken in de commissie, mevrouw de gedeputeerde, gaan wij ook
terugkomen op de voorstellen en welke criteria dat er worden gehanteerd, zodat wij weten
hoe dat wij dan te werk zullen gaan ook naar de toekomst toe. Maar wij gaan het
goedkeuren.
VOORZITTER.- Dank u wel. Mijnheer Van Ransbeek.
De heer VAN RANSBEECK.- Ja, dank u, voorzitter. Geachte collega’s, gedeputeerde
Helsen.
Zoals u weet of niet weet, ligt zorgbeleid onze partij heel nauw aan het hart, bedankt aan
alle personeelsleden om mee te werken aan dit lijvige document, omdat het een zeer
gedetailleerde omgevingsanalyse bevat. Wij hebben de beleidsnota met heel veel
belangstelling gelezen, maar wij missen, langs onze kant, een concrete aanpak omtrent de
visie, die dat gehanteerd wordt in de nota, vooral op vlak van ouderenzorg.
Onze fractie is voorstander van kleinschalig en buurtgebonden opvang voor ouderen. Dat
heb ik in de commissie ook benadrukt. Het grootste probleem van onze huidige zorgmodel
is dat er meer wordt gefocust op het niet kunnen van de mensen die opgenomen zijn of
wonen in een woonzorgcentrum in plaats van op hun effectieve kunnen, wat dat zij nog wel
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kunnen. Het huidige Vlaamse zorgmodel is dus niet op maat van de oudere zorgbehoevende
bewoner.
Wat dat wij voorstellen en het alternatief is: kleinschalig, genormaliseerd wonen. Een
ander voordeel aan deze kleinschalige opvang is dat er veel meer burgers betrokken kunnen
worden bij dit alternatief, het zorgt voor een goede levenskwaliteit in een aangepaste
omgeving en niet in die van klassiek wooncentrum. Ook multidisciplinaire teams kunnen
aangesteld worden, dus je zorgt ervoor dat er expertise is, maar dat er ook, dat er andere
teams aanwezig zijn dan enkel een team onderhoud en team ergotherapie, maar een
combinatie van mensen met expertise uit verschillende opleidingen.
Uit onderzoek blijkt trouwens dat de werkbaarheid in kleinschalige woonvormen veel hoger
ligt. Ook is er in zo’n omgeving veel meer plaats of ruimte voor mantelzorgers, die in dit
verhaal ook vaak vergeten worden. Als gevolg van deze meer werkbare jobs, heeft als
gevolg eigenlijk dat personeel veel minder ziek wordt, veel minder uitval ten gevolge van
een burn-out of minder snel op zoek gaat gaan naar werk binnen andere sectoren. Het werk
wordt aantrekkelijker en wie weet, vinden mensen zo wel hun weg naar de zorgsector.
Om af te ronden vind ik dat de visie op woonzorgcentra en de paradigmaten binnen het
zorgbeleid fundamenteel in vraag moeten gesteld worden. En dat kan perfect binnen de
grenzen van de provinciale bevoegdheden, want deze visie wordt meegegeven op de
onderwijsbanken, waar dat ik zelf ook net van kom en bij het stimuleren van anders leren
en anders werken. Dank u wel. Maar wij gaan de punten goedkeuren.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Sohier.
De heer SOHIER.- Dank u wel, mijnheer de voorzitter.
Wij gaan ook deze punten goedkeuren, omdat de aandacht die gaat naar de zorgsector een
hele goede zaak is.
In de nota staan een aantal grote, een groot aantal zaken om de job aantrekkelijker te
maken en dat is goed. Er wordt ook ingezet op nieuwe technologieën en nieuwe
arbeidsorganisatie. Dat is heel goed. De inzet van de mensen in de zorgsector is immers
duidelijk geworden tijdens de pandemie. Zij hebben zich dubbel geplooid om mensen de
nodige zorg te bieden en de ziekte in te dijken. Toen werd ook duidelijk voor iedereen, dat
zij de helden zijn en elke avond kregen zij om 20:00 uur applaus. Maar terecht stellen zij
dat je van een applaus niet kunt eten. Zij verwachten dus appreciatie en dat zit ook een
stuk in die nota, maar ook op vlak van verloning is er een weg af te leggen, maar dat is niet
de bevoegdheid, denk ik dan, van de provincie. Zij verdienen vandaag heel vaak te weinig
voor de passie en de inzet, waarmee zij taken vervullen. In de nota lees ik dat wij inzetten
om mensen langer aan het werk te houden, maar ik hoor echter op het terrein van heel wat
mensen dat zij na hun vijftigste al opgebrand zijn, want hun kaars brandt en zeker in
crisisperiodes hun kaars brandt dan aan beide kanten. En zij voelden zich in de steek
gelaten.
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De provincie stelt zich tot doel, samen met Vlaanderen, het imago van de zorgsector te
verbeteren en daartoe is ook een verbindende factor om de nodige spelers en dan lees ik
tussen haakjes, de stad, de VDAB, het sectorfonds, werkgevers en onderwijs en puntje,
puntje, puntje, aan tafel te brengen. Maar om de bezorgdheden en de belangen van de
werknemers in de zorg ook aan die tafel te kunnen bespreken, hoop ik dat men ook de
vakbonden van die werknemers zal betrekken. Zij zijn immers hun vertegenwoordigers. Een
andere vaststelling die ik doe, is eigenlijk dat wanneer men spreekt over de zorg en de
zorginstellingen, dat men het meestal heeft over de verplegenden en verzorgenden, maar
zeker zo noodzakelijk zijn de poetsploegen en de kookploegen, het is spijtig dat hier een
onderscheid in gemaakt wordt, want zij zijn ook noodzakelijk om die zorg te kunnen
verlenen op een hoog niveau.
Maar zoals gezegd, wij gaan die nota en die volgende punten ook goedkeuren.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Valkeniers?
De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter, mevrouw de gedeputeerde.
U weet dat ik in het begin een beetje verwonderd was dat amper twee jaar en een half na
de vorige impulssubsidie, dat er nu al opnieuw een beleidsnota komt, speerpuntsector zorg,
met een nieuw subsidiereglement, ondanks het feit dat volgens mij toch de
omgevingsanalyse niet nieuw is, die is gekend, maar ik geef u gelijk: ondertussen is er,
helaas zou ik zeggen, door COVID-19, het coronagebeuren, bijgekomen en alle baten helpen
natuurlijk. Het gaat hier ongeveer over 300.000 EUR, als ik correct ben, dus alle baten
helpen en om dan inderdaad de focus juist te zetten, wat betreft het subsidiëren van
projecten is dit een goed voorstel, dat wij gaan steunen. Belangrijk is, zoals voorzien is,
dat niet alleen de projecten voor het laatste saldo van de subsidie gegeven wordt, dat niet
alleen die projecten beoordeeld gaan worden om te zien of het wel de juiste zijn, maar dat
ook op het einde van de rit, op het einde van deze legislatuur dat nieuw subsidiereglement
beoordeeld wordt om te zien of het dan het juiste geweest is en het juiste blijft.
Maar zoals gezegd, gaan wij dit goedkeuren.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Helsen.
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter en dank ook aan de collega’s voor
de tussenkomsten en de steun voor de goedkeuring hier vandaag.
Dat zal ook de zorgsector deugd doen, dat de provincieraad er volledig mee achterstaat.
Ik houd mij aan de afspraken, die wij gemaakt hebben in de commissie om goed te
evalueren en te bekijken wat de effecten zijn na deze periode in zijn totaliteit, maar om
ook te kijken naar de projecten, die wij goedkeuren en de manier waarop dat wij die
goedkeuren. Ik wil toch ook nog even tussenkomen, ik ben blij dat de Groen-fractie dit mee
goedkeurt, maar de opmerkingen die gemaakt worden met betrekking tot de ouderenzorg,
zijn net die elementen, die perfect kunnen aangepakt worden binnen dit subsidiereglement,
omdat net het anders werken in de zorg daar gestimuleerd wordt en dat net door
innovatieve en andere dienstverleningsprocessen en dan gaat het over het anders
organiseren van de zorg, onder andere de ouderenzorg, maar ook andere sectoren kunnen
daarop intekenen, maar zeker de ouderenzorg kan daarop intekenen en wij willen hen
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daartoe stimuleren, dus die innovatieve dienstverleningsprocessen, maar ook die
innovatieve arbeidsorganisatie, waarbij dat u zegt van: ja, op een andere manier mensen
gaan inzetten en daar toch ook wel bekijken welke nieuwe mogelijkheden dat er zijn en dan
wil ik ook inspelen op het element dat collega Sohier heeft ingebracht van: ja, het gaat
niet, u heeft de opmerking gemaakt, het gaat hier enkel over het zorgpersoneel. Nee, het
gaat over alle mensen, die actief zijn in de zorgsector en daar wordt gesproken over job
carving, als een voorbeeld om te kijken hoe dat dat kan toegepast worden, dan gaat het net
ook over het niet-zorgpersoneel, dat wel actief is in de zorgsector om te bekijken: hoe
kunnen wij de omschreven profielen herbekijken en zien hoe dat eigenlijk gericht op taken
in de zorg, mensen zeer goed kunnen worden ingezet en eigenlijk het zorgpersoneel zo
maximaal mogelijk kan bezig zijn met zorg en dat ook de andere personeelsleden maximaal
ingezet kunnen worden om de andere taken te vervullen. Dus de elementen zitten er in en
daar zijn mogelijkheden om het aan te pakken.
Ik heb dat in de commissie ook toegelicht: wij stimuleren de sector, dus ook de
ouderensector om innovatief te zijn en om dingen anders te organiseren en in de
beleidsnota Wonen, die wij hier ook al hebben goedgekeurd, zit bijvoorbeeld die nieuwe
woonvorm ook rond ouderen met zorgnoden, zit daarin vervat, dus ook via die weg
stimuleren wij dat als provincie, maar dat elementje zit niet heel specifiek hier opgenomen,
maar daar zijn verschillende mogelijkheden om daar vanuit de sectoren op in te tekenen.
Wat wij niet gaan doen, dat is dat zelf natuurlijk gaan uitvoeren in die zorginstellingen,
omdat wij niet meer bevoegd zijn voor Welzijn en Zorg, maar wij gaan de sectoren wel
stimuleren om er zelf mee aan de slag te gaan en op die manier willen wij dus het anders
werken in de zorg wel gaan stimuleren, dus de vragen die u stelt om zeker op te nemen in
de beleidsnota, zitten er echt in, dat is nu net de kern, waar dat het om gaat. Maar het is
anders geformuleerd, in die zin dat het gaat over innovatieve dienstverleningsprocessen,
innovatieve arbeidsorganisatie en nieuwe technologieën. Dat zijn de drie kapstokken, maar
de betekenis van die drie elementen is net datgene wat u zegt en dat wilde ik toch nog
meegeven, dat dat eigenlijk mee opgenomen is in de nota en nogmaals dank aan iedereen om
het mee goed te keuren.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel, gedeputeerde.
Als er geen vragen of tussenkomsten meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming
van de punten 2/1, 2/2 en 2/3.
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
De agendapunten 2/1, 2/2 en 2/3 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden
goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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Nr. 2/4 van de agenda
Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De provincie Antwerpen verstrekt samen met de Europese Unie en de Vlaamse
overheid
subsidies
voor
plattelandsprojecten
in
uitvoering
van
het
Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO) en
uitsluitend met de Vlaamse overheid voor plattelandsprojecten in uitvoering van
Platteland Plus.
De provincieraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de
minister, bevoegd voor plattelandsbeleid, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en
de
provincie
Antwerpen
in
zitting
van
23
april
2015.
Deze
samenwerkingsovereenkomst legt de wederzijdse verantwoordelijkheden inzake
een gebiedsgericht plattelandsbeleid en in het bijzonder de programmering en de
uitvoering van het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen
2014-2020 en de uitvoering van Platteland Plus-projecten vast.
De provinciale middelen worden door de beheersdienst, Vlaamse Landmaatschappij,
jaarlijks
opgevraagd
conform
de
bepalingen
in
de
samenwerkingsovereenkomst (artikel 20), afgesloten tussen de minister,
bevoegd voor plattelandsbeleid, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie
Antwerpen:
§1. De volledige steun (Vlaamse, Europese en provinciale) wordt door het
betaalorgaan uitbetaald voor de projecten binnen de gebiedsgerichte werking van
PDPO III. De volledige steun (Vlaamse en provinciale) wordt door het betaalorgaan
uitbetaald voor de projecten binnen Platteland Plus.
§2. Op vraag van de beheersdienst stort het provinciebestuur jaarlijks het
volledige provinciaal aandeel van het betreffende jaar aan het betaalorgaan.
Deze stortingen gebeuren voor eind oktober van ieder jaar.
De storting van het provinciale aandeel gebeurt in 4 aparte bewegingen, de
beheersdienst
maakt
hiervoor
4
aparte
schuldvorderingen
op.
De
schuldvorderingen worden apart gestort naar het betaalorgaan:
1° het provinciaal aandeel voor de maatregel “Versterken OmgevingsKwaliteit
en vitaliteit van het platteland”
2° het provinciaal aandeel voor de maatregelen die betrekking hebben op
Leader;
3° het provinciaal aandeel voor de maatregel “Samenwerking met de stedelijke
omgeving op het vlak van lokale voedselvoorzieningen en hernieuwbare
energie”;
4° het provinciaal aandeel voor de Platteland Plus-projecten.
§3. Het betaalorgaan doet de uitbetalingen en geeft aan de beheersdienst jaarlijks
een stand van zaken per gestort bedrag. De beheersdienst is verantwoordelijk voor
het ingeven en de autorisatie van de betalingen. De beheersdienst voert in het
kader van de Europese regelgeving de voorziene administratieve controles uit.
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Jaarlijks wordt er een afrekening opgemaakt door de beheersdienst aan de
provincie. De niet aangewende middelen kunnen gebruikt worden voor de
uitbetaling van steun aan later goedgekeurde projecten in het kader van dezelfde
maatregel.
Op het einde van de programmaperiode wordt per provincie de eindafrekening
opgemaakt van alle dossiers. Als het saldo positief is, stort het betaalorgaan het
resterende provinciaal aandeel terug aan het provinciebestuur.
Het financiële aandeel van de provincie Antwerpen werd voorzien in de
meerjarenplanning onder het ramingsnummer MJP000438 ‘Subsidiëring van
projecten voor plattelandsontwikkeling (N)’. De omschrijving
van dit
ramingsnummer geeft onvoldoende weer dat het effectief om een nominatieve
subsidie gaat aan de Vlaamse Landmaatschappij. Daarom wordt het volledige
bedrag overgezet naar een nieuw ramingsnummer met adequate omschrijving MJP
MJP001180
‘Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (N)’. Deze
nominatieve
subsidie
wordt,
conform
de
eerder
vermelde
samenwerkingsovereenkomst, opgevraagd door de beheersdienst (Vlaamse
Landmaatschappij) en door het provinciebestuur rechtstreeks uitbetaald aan het
betaalorgaan (het Departement Landbouw en Visserij, dat optreedt als
betaalorgaan van PDPO III).
Het gaat om volgende bedragen:

Jaar

Bedrag

2020

561 987,19 euro

2021

662 054,00 euro

2022

662 054,00 euro

2023

662 054,00 euro

2024

662 054,00 euro

2025

662 054,00 euro

Uitzonderlijk worden voor het jaar 2020 bijkomend 4.744,66 EUR vanuit
MJP000448 ‘Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw’ en 5.826,03 EUR
vanuit MJP000484 ‘Uitvoering plattelandsbeleidsvisie’ toegevoegd aan het nieuwe
ramingsnummer.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
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Overwegende dat de subsidie bestemd is voor de Vlaamse Landmaatschappij die
optreedt
als
beheersdienst
in
de
subsidiëring
van
projecten
voor
plattelandsontwikkeling;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de subsidie, opgevraagd door de Vlaamse Landmaatschappij en
uitbetaald aan het Vlaams betaalorgaan, voor het provinciale aandeel in de
subsidies aan projecten voor plattelandsontwikkeling te voorzien als nominatieve
‘Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (N)’ op het nieuwe
ramingsnummer MJP001180.
Artikel 2:
Goedgekeurd wordt het volledige budget zoals voorzien op ramingsnummer
MJP000438 ‘Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N)’ te
verschuiven naar het nieuwe ramingsnummer
MJP001180 ‘Subsidie aan de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (N)’ voor de budgetjaren 2020, 2021, 2022,
2023, 2024 en 2025.
Artikel 3:
Goedgekeurd wordt voor het jaar 2020 bijkomend 4.744,66 EUR vanuit MJP000448
‘Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw’ en 5.826,03 EUR vanuit
MJP000484 ‘Uitvoering plattelandsbeleidsvisie’ toe te voegen aan het
ramingsnummer MJP001180 ‘Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
(N)’.
VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen gaat de provincieraad eventjes verlaten voor dit
punt.
Geen vragen, dan kunnen wij overgaan tot de stemming.
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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.
VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen kan terug binnenkomen.
Nr. 2/5 van de agenda
APB PSES. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
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Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score , samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf PSES;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf PSES;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
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Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 2/6 van de agenda
APB KMPC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
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Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Kamp C;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Kamp C;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 2/7 van de agenda
APB PDA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score , samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
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De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf PDA;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf PDA;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 2/8 van de agenda
APB GKC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
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uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf GKC;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf GKC;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
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Nr. 2/9 van de agenda
APB De Warande. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020.
Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstelling en actieplan wordt weergegeven met een
score oranje, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf De Warande;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Warande;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020 van het APB De Warande.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel
Nr. 3/1 van de agenda
APB PRZ. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal
Recreatiedomein Zilvermeer;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal
Recreatiedomein Zilvermeer;
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Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 3/2 van de agenda
APB PRDS. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
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Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal
Recreatiedomein de Schorre;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 3/3 van de agenda
APB TPA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
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Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Toerisme
Provincie Antwerpen;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme
Provincie Antwerpen;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 3/4 van de agenda
EVAP Arboretum Kalmthout. Opvolgingsrapportering eerste semester
2020. Kennisname.
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Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het EVAP Arboretum Kalmthout;
Gelet op de beheersovereenkomst met het EVAP Arboretum Kalmthout;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
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Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 3/5 van de agenda
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker.
Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
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Gelet op het oprichtingsbesluit van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein
de Nekker;
Gelet op de beheersovereenkomst
Recreatiedomein de Nekker;

met

het

EVAP

Provinciaal

Sport-

en

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.

Nr. 3/6 van de agenda
Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de
provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Dit besluit geeft uitvoering aan:
BDS000016 - BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit
AP000021 - AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit
A000047 - A DMN Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit.
MJP000229 - Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in
de provincie Antwerpen
Met dit verslag worden twee subsidies voor een totaal bedrag van 20.000 EUR voor
het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd onder budgetsleutel 0390/64902000
(MJP000229) - ‘Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra
in de provincie Antwerpen (V)’
10.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
Neteland en
10.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
Brasschaat-Kapellen

96

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland)
en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen
(VOC Brasschaat-Kapellen) maken deel uit van tien opvangcentra in Vlaanderen die
samenwerken
en
allen
worden
gecoördineerd
en
gemonitord
door
Vogelbescherming Vlaanderen.
De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels
en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Tot de verzorgde
dieren en vogels behoren meerdere beschermde en soms provinciale prioritaire
soorten.
Beide VOC’s hebben een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren
bezoekers inzake behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in
het wild levende vogels en wilde dieren.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2020, ingeschreven
als machtigingskrediet - 'Subsidie ter ondersteuning van de werking van
vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'.
Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000229) - 'Subsidie ter ondersteuning van de
werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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. 3/7 van de agenda
APB PIH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
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Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal
Instituut voor Hygiëne;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal
Instituut voor Hygiëne;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
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Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020, van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor
Hygiëne.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 3/8 van de agenda
Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De rechtspositieregeling (RPR) moet worden aangepast om diverse redenen.
ONDERSCHEID STATUTAIREN CONTRACTUELEN
Sedert de loop van 2011 werft het bestuur enkel nog contractueel. Sindsdien
hanteren we de regel dat wie op dat moment statutair was dit blijft, ook als hij of
zij bevordert of via interne mobiliteit beweegt in de organisatie. Hetzelfde geldt
voor de statutairen van de APB’s binnen hun APB of van hun APB naar de provincie
of omgekeerd. Iedereen die later in dienst is gekomen of nog komt, is contractueel
en blijft dat, ook bij een bevordering of interne personeelsmobiliteit.
Het is tijd om deze regel voor de duidelijkheid in de RPR te schrijven. Dit is tot
hiertoe niet gebeurd omdat het provinciedecreet vroeger de statutaire
tewerkstelling als regel oplegde. Dit is nu niet meer het geval.
WERVINGSRESERVES
Na een aanwervingsprocedure wordt meestal een wervingsreserve aangelegd. Deze
reserve is gedurende een bepaalde periode geldig. Het komt wel eens voor dat een
personeelslid op zo’n wervingsreserve staat voor een andere functie dan zijn
huidige functie, maar in zijn huidige functie wordt ontslagen wegens functionele
redenen of omdat er ernstige feiten zijn. Het druist in tegen het
redelijkheidsbeginsel dat het bestuur vervolgens betrokkene terug in dienst moet
nemen voor die andere functie omdat hij/zij de eerstvolgende op de
wervingsreserve is.
Bijgevolg wordt voorgesteld om de RPR aan te passen zodat deze personen van de
wervingsreserve(s) voor aanwerving worden geschrapt. Dit vergt een aanpassing
van artikel 23 van de RPR. De artikelen 114 en 123 RPR moeten niet worden
aangepast omdat dit gaat over respectievelijk bevorderingsreserves en
wervingsreserves voor interne personeelsmobiliteit en men sowieso niet meer in
aanmerking komt voor bevordering of interne personeelsmobiliteit als men geen
personeelslid meer is.
DADING
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In artikel 163 ter RPR staat dat de deputatie een dading kan afsluiten met het
contractueel personeelslid dat ontslagen wordt. Er is geen reden om dit niet
mogelijk te maken voor statutairen die ontslagen worden wegens definitief
vastgestelde beroepsongeschiktheid na een negatieve evaluatie. Onze RPR bepaalt
trouwens dat deze statutairen recht hebben op dezelfde opzeggingstermijnen als
contractuelen. Bijgevolg stellen we voor om de RPR in die zin aan te passen.
MATERIELE SCHADE
Artikel 249 RPR regelt de voorwaarden volgens dewelke het personeelslid de door
een plotselinge gebeurtenis veroorzaakte materiële schade aan kledij, lichamelijke
voorwerpen of fiets, opgelopen tijdens de uitoefening van de dienst of op weg van
en naar het werk, wordt vergoed.
Steeds meer personeelsleden komen met een elektrische fiets of speed pedelec
werken. De provincie is een van de weinige werkgevers die schade aan een
persoonlijke fiets terugbetaalt. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat het
bestuur grenzen vastlegt, zeker als de kosten beginnen op te lopen. Alhoewel het
enkel de venale waarde is die wordt terug betaald, kan het bedrag van schade aan
de dure onderdelen (motor, batterij,..) van dat soort fietsen snel oplopen. Daarom
stellen we voor een maximumbedrag van terugbetaling per ongeval vast te stellen.
Dit zou 1.200 EUR zijn.
Daarnaast is het voor de duidelijkheid aangewezen dat uitdrukkelijk wordt vermeld
dat de diefstal van een fiets niet vergoed wordt. Dit werd in de praktijk nooit
gedaan, maar stond niet expliciet in de RPR.
BEVALLINGSVERLOF
Artikel 270 RPR bevat de regels van het bevallingsverlof zoals vastgesteld door de
Arbeidswet van 16 maart 1971. Eén van deze regels was dat de ziekteperiode van
een zwanger personeelslid dat ziek werd vanaf de zesde week voorafgaand aan de
werkelijke datum van de bevalling, of de achtste week voor een meerling, werd
omgezet in bevallingverlof. Het bevallingsverlof na de bevalling werd in dat geval
wel verlengd met één week.
Dit betekende dat het personeelslid deze weken ziekte niet kon overdragen naar
haar postnatale periode en zij dus een aantal weken zwangerschapsverlof kwijt
was. De wet van 12 juni 2020 wijzigt deze bepaling en laat toe aan zwangere
vrouwen om bij ziekte (die niets met de zwangerschap te maken heeft) hun
zwangerschapsverlof toch over te dragen naar de periode na de bevalling, buiten de
laatste week voor de bevalling.
Om onze RPR in overeenstemming te brengen met de aangepaste federale regeling
dient alinea 5 van artikel 270 RPR te worden geschrapt.
MANDAATSTELSEL
De artikelen 129 tot en met 140 RPR gaan over het mandaatstelsel. Dat stelsel
bestaat al lang en is in de loop der jaren gewijzigd zodat het nog maar voor een
beperkte groep van personeelsleden van toepassing is. Momenteel bestaat het nog
voor de topfuncties (bijvoorbeeld de decretale graden en departementshoofden) of
voor functies op een strategische positie (bijv. diensthoofd communicatie en
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persverantwoordelijke). Voor de decretale graden bedraagt de mandaatperiode 7
jaar, voor de anderen 5 jaar.
De deputatie ziet geen meerwaarde meer in dit stelsel. Het werd ingevoerd in een
tijd dat de statutaire tewerkstelling de regel was en het niet vanzelfsprekend was
om (snel) afscheid te nemen van een slecht functionerend (kader) personeelslid.
Als de statutair mandaathouder was kon dit wel omdat de titularis van een mandaat
tussendoor of op het einde van zijn mandaat ervan ontheven kan worden als hij
slecht functioneert.
Ondertussen is de contractualisering van het personeelsbestand zodanig
toegenomen, dat ze een meerderheid zijn, ook bij de mandaathouders. Bij
toepassing van de wet op de arbeidsovereenkomsten kan men op elk moment
afscheid nemen van een slecht functionerend contractueel personeelslid. Daarvoor
moet men niet wachten tot het einde van de mandaatperiode.
De afschaffing van het mandaatstelsel zal zorgen voor een administratieve
vereenvoudiging omdat de zware procedure bij de eindevaluatie na afloop van elke
mandaatperiode wegvalt.
De enige bepaling uit het hoofdstuk over het mandaatstelsel die moet blijven
bestaan, is artikel 129 §3. RPR. Dat stelt dat het diensthoofd van de
communicatiedienst de communicatieverantwoordelijke is in de zin van artikel III
64 § 2 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Deze paragraaf kan verplaatst worden naar artikel 3 RPR.
KILOMETERVERGOEDING
De kilometervergoedingen in artikel 246 RPR moeten geïndexeerd worden.
OMNIUM DIENSTOPDRACHTEN
In datzelfde artikel 246 RPR staat een
omniumverzekering voor dienstverplaatsingen.

bepaling

over

de

collectieve

Het bestuur heeft recent een nieuwe polis afgesloten en daarin zijn moto’s,
bromfietsen en fietsen ook verzekerd. Dat betekent dat de zin “Schade overkomen
aan andere motorvoertuigen wordt rechtstreeks ten laste genomen door het
bestuur”, kan geschrapt worden.
DESKUNDIGE
In bijlage II van de RPR staan onder de rang Bv zowel de functienamen
‘deskundige’, ‘gezondheidsdeskundige’, als ‘hygiëne deskundige’. In het APB PIH
worden deze drie gelijkaardige graden door elkaar gebruikt voor mensen die min of
meer dezelfde taken uitoefenen. Het is wenselijk om voor de uniformiteit en
eenvoud slechts één naam te gebruiken, met name ‘deskundige’.
CONCIERGES
In bijlage XIV van de RPR staat het huishoudelijk reglement van de conciërges.
Artikel 18 van dat reglement bepaalt dat de conciërge bij beëindiging van zijn
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functie, met uitzondering van pensionering, de woning kan blijven betrekken
gedurende zijn opzeggingstermijn. Indien de opzeggingstermijn minder dan drie
maanden bedraagt, kan hij tijdens de resterende periode om humanitaire reden in
de woning blijven wonen, zonder uitvoering van een conciërgetaak.
Het was nooit de bedoeling dat deze humanitaire reden een automatisme is. De
conciërge moet aantonen dat er een humanitaire reden is. Voorgesteld wordt om
artikel 18 aan te passen zodat er geen verkeerde interpretatie meer mogelijk is.
XXX
De deputatie stelt uw raad voor om de rechtspositieregeling
provinciepersoneel in voormelde zin aan te passen.

van

het

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel (RPR) die op 27
november 2008 werd goedgekeurd door de provincieraad, nadien gewijzigd;
Overwegende dat het aangewezen is om in de RPR duidelijk te maken wanneer
men statutair wordt aangesteld en wanneer contractueel;
Overwegende
dat
personeelsleden
die
ontslagen
worden
wegens
functioneringsproblemen of ernstige feiten, niet op een wervingsreserve kunnen
blijven staan;
Overwegende dat het mandaatstelsel kan worden afgeschaft omdat het geen
meerwaarde meer heeft en omdat dit tot administratieve vereenvoudiging leidt;
Overwegende dat het mogelijk moet zijn dat de deputatie een dading afsluit met
een statutair personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid na een negatieve evaluatie;
Overwegende dat in het artikel over de terugbetaling van materiele schade een
aanpassing dient te gebeuren inzake schade aan een fiets, als gevolg van het
toenemend gebruik van elektrische fietsen;
Overwegende dat de bepalingen over zwangerschapsverlof
aangepast omdat de federale wet is aangepast;
Overwegende dat de
geïndexeerd worden;

kilometervergoeding

voor

moeten

dienstverplaatsingen

worden
moet

Overwegende dat de collectieve omniumverzekering voor dienstverplaatsingen nu
ook geldt voor schade aan de moto, bromfiets of fiets van het personeelslid;
Overwegende dat in bijlage II van de RPR bij de rang Bv, de graden
gezondheidsdeskundig en hygiëne deskundige kunnen geschrapt worden;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de conciërges moet aangepast
worden om foute interpretatie van het begrip ‘humanitaire redenen’ te voorkomen;
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Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen werden voorgelegd aan het
managementteam op 7 september 2020 en onderhandeld met de vakbonden
(protocol d.d. 15 september 2020);
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
ONDERSCHEID STATUTAIREN CONTRACTUELEN
Artikel 1:
In artikel 4 §1. RPR wordt tussen de eerste en tweede alinea een nieuwe alinea
toegevoegd die luidt:
“Elke selectie wordt gevoerd voor zowel statutaire als contractuele invulling. Daarbij
wordt het vast aangestelde statutaire personeelslid in een statutaire betrekking
aangesteld en het contractuele personeelslid of de externe kandidaat in een
contractuele betrekking. De personeelsleden van de APB’s van de provincie
Antwerpen worden in deze niet als externen beschouwd.”
WERVINGSRESERVES
Artikel 2:
In artikel 23 RPR wordt een paragraaf 3 toegevoegd die stelt:
“§3. Als een personeelslid door de provincie of één van haar verzelfstandigde
entiteiten wordt ontslagen wegens functioneringsproblemen, wegens ernstige
feiten, wegens een negatieve evaluatie of wegens een tuchtprocedure, kan
betrokkene bij beslissing van de aanstellende overheid geschrapt worden uit alle
wervingsreserves.”
MANDAATSTELSEL
Artikel 3:
De tekst van de artikelen 129 tot en met 140 RPR wordt geschrapt. Achter elk
artikel wordt geschreven:
“opgeheven met ingang van 1 oktober 2020”
Artikel 4:
De functie van de huidige mandaathouders wordt met ingang van 1 oktober 2020
omgezet naar een functie die niet bij mandaat wordt vervuld. De contractuelen
blijven contractueel en de statutairen blijven statutair.
Artikel 5:
In artikel 3 RPR wordt een paragraaf 3 toegevoegd die luidt:
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“§3.
Het
diensthoofd
van
de
communicatiedienst
is
de
communicatieverantwoordelijke in de zin van artikel III 64 § 2 van het
bestuursdecreet van 7 december 2018.
DADING
Artikel 6:
Artikel 163 ter. RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Art. 163 ter. §1. De deputatie kan een dading afsluiten met het contractueel
personeelslid dat ontslagen werd, om een geschil over de wederzijdse rechten en
plichten te beslechten.
Over de voorwaarden waaronder een contractueel personeelslid ontslagen wordt
om dringende redenen, kan geen dading worden afgesloten.
§2. De deputatie kan ook een dading afsluiten met het statutair personeelslid dat
ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een
negatieve evaluatie, om een geschil over de wederzijdse rechten en plichten te
beslechten.
§3. De dading houdt een vergelijk in over de voorwaarden waaronder de dienst van
het personeelslid uiteindelijk beëindigd wordt.”
MATERIELE SCHADE
Artikel 7:
De laatste zin van artikel 249 RPR wordt aangevuld met volgende woorden:
“ en is voor fietsen beperkt tot een maximum van 1.200 EUR per schadegeval.
Diefstal wordt niet vergoed.”
BEVALLINGSVERLOF
Artikel 8:
De vijfde alinea van artikel 270 RPR wordt geschrapt.
KILOMETERVERGOEDING
Artikel 9:
De eerste zin van artikel 246 §1 RPR wordt geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruik
maakt, heeft recht op een vergoeding van 0,3647 euro per kilometer (1 juli 2020 30 juni 2021) als het gaat over een auto, motorfiets of bromfiets.”
De eerste zin van het tweede lid van artikel 246 §1 RPR wordt geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
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“Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder worden verhoogd met 0,1824
euro (1 juli 2020 - 30 juni 2021).”
OMNIUM DIENSTOPDRACHTEN
Artikel 10:
De derde alinea van artikel 246 §1 RPR wordt geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“Het bestuur sluit ten voordele van het personeel een collectieve
omniumverzekering voor dienstverplaatsingen af. Deze polis biedt een bepaalde
garantie bij een ongeval tijdens een dienstreis waarbij de auto, moto, bromfiets of
fiets van het personeelslid schade oploopt.”
DESKUNDIGE
Artikel 11:
In bijlage II van de RPR worden in de tabel van rang Bv de functienamen
“gezondheidsdeskundige” en “hygiëne deskundige” geschrapt uit de tweede kolom
en verplaatst naar de linkerkolom met daarachter de woorden: “(geschrapt vanaf
1/10/2020)”
De personeelsleden met de graad van “gezondheidsdeskundige” en “hygiëne
deskundige”, worden vanaf 1 oktober 2020 “deskundige”.
CONCIERGES
Artikel 12:
De laatste zin van de eerste alinea van artikel 18 van het huishoudelijk reglement
voor de conciërges in bijlage XIV van de RPR wordt geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“Indien de opzeggingstermijn minder dan drie maanden bedraagt, kan hij tijdens de
resterende periode -mits er humanitaire redenen zijn die hij aantoont- in de woning
blijven wonen, zonder uitvoering van een conciërgetaak.”
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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.
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Nr. 3/9 van de agenda
APB Campus Vesta. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020.
Kennisname.

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven,
samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle
doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel
de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf APB CV;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB CV;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 3/10 van de agenda
Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door
fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan
Claessen (Vlaams Belang).
Voorstel
Met het provinciaal domein Rivierenhof en het stedelijk park ‘Groot Schijn’ telt
Deurne twee populaire publiekstrekkers.
Door het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft het groendomein
Rivierenhof de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan.
De sportfaciliteiten zijn ondertussen naar de buitenring van het provinciaal park
verschoven om het centrum van het domein aan te bieden voor recreatie.
Maar ook het naastgelegen stedelijk sportpark ‘Groot Schijn’ groeit zienderogen.
Niet alleen de klassieke sportclubs zijn er gehuisvest, maar binnenkort opent er een
multifunctioneel zwembadcomplex met ligweide.
Bovendien wordt de recent gesloopte ijsbaan vervangen door een nieuwe
ultramoderne schaatsbaan.
Het sportpark ‘Groot Schijn’ zal met enige zekerheid op termijn beduidend meer
bezoekers aantrekken.
Het groendomein Rivierenhof zou daar ook de vruchten van kunnen plukken en
meer parkbezoekers kunnen verwelkomen.
De beide parken worden echter gescheiden door een vrij drukke baan, nl. de
Ruggeveldlaan.
De straat die van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid loopt splitst de parken en zijn op
dit moment eigenlijk losliggende eilanden.
Dankzij een logische ingreep nl. een brede parkwegbrug, zou je als voetganger en
fietser vlot en veilig de Ruggeveldlaan kunnen oversteken.
Visueel zou het een éénvormig park worden zonder aan de eigenheid van beide
domeinen te raken.
Anderzijds zou het autoverkeer op straatniveau vlotter kunnen verlopen.
Een brede brug zou een oplossing bieden om zowel de parken te verbinden als het
doorgaand verkeer niet te vertragen.
Met de juist gekozen en aangepaste materialen zou een perfecte overgang tussen
het Rivierenhof en het ‘Park Groot Schijn’ kunnen gerealiseerd worden.
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Een parkwegbrug betekent een grote stap vooruit in het integreren van beide
groendomeinen.
Voorstel
De provincie onderzoekt de haalbaarheid om het groendomein Rivierenhof en park
‘Groot Schijn’ door een fiets- en voetgangersbrug veilig te verbinden.
VOORZITTER.- Mijnheer Claessen, aan u het woord.
De heer CLAESSEN.- Goedemiddag allemaal, voorzitter, collega’s.
Met het provinciaal domein Rivierenhof en het stedelijk park Groot Schijn telt Deurne
twee populaire publiekstrekkers. Door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan heeft het
groendomein Rivierenhof de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. De
sportfaciliteiten zijn ondertussen naar de buitenring van het provinciaal park verschoven
om het centrum van het domein aan te bieden voor recreatie, onder gedeputeerde Bruno
Peeters.
Maar ook het naastgelegen stedelijk sportpark Groot Schijn groeit zienderogen. Niet
alleen de klassieke sportclubs zijn er gehuisvest, maar binnenkort opent er een
multifunctioneel zwembadcomplex met ligweide. Bovendien wordt de recent gesloopte
ijsbaan vervangen door een nieuw ultramoderne schaatsbaan. Het sportpark Groot Schijn
zal met enige zekerheid op termijn beduidend meer bezoekers aantrekken. Het
groendomein Rivierenhof zal daar ook de vruchten van kunnen plukken en meer
parkbezoekers kunnen verwelkomen.
De beide parken worden echter gescheiden door een vrij drukke baan, namelijk de
Ruggeveldlaan. De straat, die van Deurne Noord naar Deurne Zuid loopt, splitst de parken
en zijn op dit moment eigenlijk losliggende eilanden. Dankzij een logische ingreep, namelijk
een brede parkwegbrug, zou je als voetganger en fietser vlot en veilig de Ruggeveldlaan
kunnen oversteken. Visueel zou het een eenvormig park worden, zonder aan de eigenheid
van beide domeinen te raken. Anderzijds zou het autoverkeer op straatniveau vlotter
kunnen verlopen. Een brede brug zou een oplossing bieden om zowel de parken te
verbinden, als het doorgaand verkeer niet te vertragen. Met de juist gekozen en
aangepaste materialen, zou een perfecte overgang tussen het Rivierenhof en het park
Groot Schijn gerealiseerd kunnen worden. Een parkwegbrug betekent een grote stap
vooruit in het integreren van beide groendomeinen.
Ons voorstel luidt dan ook: de provincie onderzoekt de haalbaarheid om het groendomein
Rivierenhof en Park Groot Schijn door een fiets- en voetgangersbrug veilig te verbinden.
Dank u wel.
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde De Haes, mijnheer De Haes, een ogenblikje.
Mijnheer Daneels wil ook nog eventjes tussenkomen.
De heer DANEELS.- Dank u wel, blijkbaar heb ik voorrang, mijnheer De Haes, excuses
daarvoor.
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Nee, wij hebben echt wel begrip voor de problematiek en ik passeer er zelf ook vaak. Het
is inderdaad zo dat het Grote Schijn veel meer publiek aantrekt de laatste tijd en in de
toekomst nog veel meer, alleen denken wij wel dat een grote fiets- en wandelbrug
misschien wel een klein beetje een lapmiddel is om het autoverkeer daar te ontzien voor
iets dat volgens mij niet echt een probleem is. Er is een goede overweg, de Ruggeveldlaan is
recent nog aangelegd, dat is helemaal vernieuwd daar. Ik denk alleen dat er wel met een
simpele ingreep meer rekening gehouden kan worden met de fietsers en wandelaars, ter
hoogte van het zwembad, waar het zwembad gaat komen en de Parkweg van Rivierenhof,
maar ik zie gedeputeerde Lemmens druk gesticuleren dat dat waarschijnlijk de boodschap
gaat zijn van zijn collega.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Bakelants?
Mevrouw BAKELANTS.- Ja, het is inderdaad langs de ene kant een mooi voorstel, maar wij
hebben ook, onze fractie heeft ook onze bedenkingen daarbij in verband met dit
onderzoek. Ik heb vernomen dat er ook een goedkeuring is van een andere fietsbrug aan de
Ruggeveldlaan, bij de Vaartbrug. Het zou hierbij gaan om een dossier van het Vlaams
gewest, dus eigenlijk een fietsbrug, die al vlakbij zou komen en ten tweede ook, zoals
collega Daneels ook zei: de Ruggeveldlaan is inderdaad recent heraangelegd en de
oversteken zijn er redelijk veilig geworden, dus ja, zo’n project kost natuurlijk ook enorm
veel geld en waar gaan we dat geld vandaan halen?
VOORZITTER.- Mijnheer Daneels vraagt nog eventjes het woord?
De heer DANEELS.- Ja, heel kort door, het is maar om een klein voorbeeld aan te geven,
bijvoorbeeld op die plek waar ik zei, als je daar als voetganger wilt oversteken, moet je
tweemaal wachten op een rood licht, je moet tweemaal, je moet eerst naar de middenberm,
waar de tram is, dan nog eens wachten, dus ik denk dat daar wel bepaalde ingrepen
mogelijk zijn om iets meer comfort voor fietsers en wandelaars te geven.
VOORZITTER.- Goed, als er geen tussenkomsten meer zijn, dan geef ik graag het woord
aan gedeputeerde De Haes.
De heer De HAES, gedeputeerde.- Voor zover ik nog iets te vertellen heb natuurlijk.
Nu, collega Claessen, ik treed u natuurlijk heel graag bij, wanneer u de lof zwaait over het
Rivierenhof als populaire publiekstrekker en ik mag er aan toevoegen dat zeker tijdens de
coronacrisis, dat dat temeer gebleken is. Wij hebben daar een bijzondere rol opgenomen.
U herinnert zich nog wel dat in de eerste dagen van de coronacrisis er sprake was van,
wegens de drukte, het park af te sluiten. Wij hebben hemel en aarde verzet, gouverneur,
om de parken open te houden en ik denk dat dat echt een heel goed initiatief is geweest.
Dat geldt natuurlijk ook voor het toekomstig park en het huidig park, het park Grote
Schijn aan de overkant, dat zal ook een succespark zijn en daar treed ik u bij, maar ik
treed u zeker niet bij wat betreft het voorstel. Want zoals u weet: onze prioriteiten in de
provincie, dat wil zeggen al onze kennis, onze knowhow en onze centjes, die leggen wij
vooral richting bovenlokale fietspaden en in het bijzonder de fietsostrades, waar
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natuurlijk ook fietsbruggen en dergelijke kunstwerken voor nodig zijn. Wij hebben daar
trouwens, als ik mij niet vergis, 117 miljoen EUR voor uitgetrokken, dat zijn onze keuzes.
Anderen, zoals al aangehaald is, hebben ook keuzes gemaakt en de laatste 10 jaar is er
inderdaad enorm geïnvesteerd in de Ruggeveldlaan. Er is een vrije trambaan op de
middenberm gelegd, de rijwegen zijn in 2016 en ’17, de verlichting is aangepast, de voet- en
de fietspaden, de oversteek, er kwamen overgangen met verkeerslichten en zoals mijnheer
Daneels terecht suggereert is daar misschien wel met heel kleine ingrepen, gewoon door
overleg, misschien al iets te doen. Het argument dat een brede parkwegbrug de
doorstroming en de veiligheid ten goede zou komen, ja, maar dan, dan zoals het al gesteld
werd, dan ben je eigenlijk het autoverkeer aan het versterken en niet het fietsverkeer aan
het prioriteit geven in deze.
Het is dus eerder relatief en dat verandert niets aan de circulatie op de Ruggeveldlaan,
tenzij dat je zou zeggen: wij doen ze dicht, maar ik weet niet of dat een goede optie is. Ik
zou dus niet gaan, er is bovendien een tramverbinding, een tramhalte, alles is aanwezig. Ik
zou dus niet gaan voor een fiets- of voetgangersbrug, misschien zelfs niet, ook niet voor
uw voorstel van een onderzoek te doen.
U kent mijn, hoe zeg ik het, mijn schaal van nodig/nuttig/leuk. In mijn ogen is dit idee iets
te rechts, voor uw visie iets te links natuurlijk, vanuit uw oogpunt gekeken, op de schaal van
nodig/nuttig/leuk, maar ik zou voorstellen inderdaad om dit voorstel niet te steunen.
VOORZITTER.- Mijnheer Claessen?
De heer CLAESSEN.- Ja, heel kort nog. Bedankt gedeputeerde voor uw antwoord, maar je
kan er vanuit gaan dat er beduidend meer bezoekers gaan, dat het beduidend drukker gaat
worden op de Ruggeveldlaan, als de schaatsbaan en het zwembad af gaan zijn.
VOORZITTER.- Gedeputeerde?
De heer De HAES, gedeputeerde.- Ik twijfel daar niet aan, maar wij gaan onze middelen
insteken over bovenlokale verbindingen en tussen twee parken, over de Ruggeveldlaan, lijkt
mij bij uitstek een lokale problematiek en een lokale verbinding.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen nee.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
6 leden hebben ja gestemd;
29 leden hebben neen gestemd.
Het voorstel is niet goedgekeurd met 6 stemmen ja, bij 29 stemmen nee.
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
Nr. 4/1 van de agenda
Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid
en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring
economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van
krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en
internationale samenwerking’.
 Project ‘Uitbouw van learning BioLab’ (deelbudget 100.000 EUR)
In Vlaanderen heerst een duidelijke nood om de kennis over en interesse naar
wetenschap en technologie (STEM) te versterken. Life sciences en chemie vormen
een speerpuntsector binnen de Antwerpse economie. De maatschappelijke
meerwaarde ervan is glashelder. Kennis en expertise zijn binnen deze sectoren de
voornaamste grondstoffen.
Met financiële steun van de provincie Antwerpen (100.000 EUR via het
verdeelkrediet economie op budget 2019) heeft Karel de Grote Hogeschool (KdG)
op Campus Hoboken de learning FabLab verder uitgebouwd tot een leer-, creatieen inspiratieruimte voor iedereen en een hub voor innovatie en nieuwe
technologieën. In het FabLab is er ruimte voor ontmoeting en kruisbestuiving,
innovatie en ondernemerschap. KdG FabLab zet in op duurzaamheid, door middel
van een visie die gekoppeld is aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).
De Karel de Grote Hogeschool had in het afgelopen academiejaar vooropgesteld om
ook een BioLab uit te bouwen volgens de FabLab-filosofie. Omwille van de
coronacrisis is dit slechts ten dele gelukt. Tijdens dit academiejaar (2020 – 2021)
wil KdG inzetten op de verdere uitbouw van het BioLab. Dit is een open
laboratorium waar iedereen met interesse in biowetenschappen, biotechnologie en
chemie toegang krijgt tot toestellen en materiaal en zo de kans krijgt zelf
experimenten op te zetten (bijv. rond DNA analyses), aan biohacking te doen, een
eigen (onderzoeks)vraag uit te werken.
KdG wil zich vooral verder concentreren rond volgende actielijnen en concrete
acties:
 officiële opening van het BioLab en de organisatie van wekelijkse open
BioLab-dagen;
 intensifiëren van de ondersteuning en samenwerking met start-ups;
 intensere samenwerking en kruisbestuiving tussen Fab- en BioLab;
 verdere uitbouw van een actieve community rond het Fab- en BioLab.
 Fablearning: innoverend aanbod rond creatief en probleemoplossend denken
uitbreiden.
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De ervaring die werd opgedaan met het FabLab en de activiteiten die afgelopen
academiejaar werden georganiseerd vormen een solide basis voor de verdere
uitbouw van een BioLab. De kosten voor het project ‘Uitbouw van learning BioLab’
worden geraamd op 155.000 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten
(inzet jobstudenten, organisatie van workshops en netwerkmomenten, leer- en
deelmomenten), investeringskosten (uitbreiding toestellen en facilitaire werken
BioLab) en personeelskosten (o.a. coördinator BioLab, projectmedewerker Fab- en
BioLab, communicatiemedewerker).
Voorgesteld wordt om voor het project ‘Uitbouw van learning BioLab’ een bedrag
van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Karel de Grote Hogeschool. In
afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021
toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.
 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- en
digitaal belevingscentrum Log!Ville’ (deelbudget 50.000 EUR)
Log!Ville is een dochteronderneming van VIL vzw, de organisatie die door de
Vlaamse overheid is erkend als Speerpuntcluster Logistiek. Om een boost te geven
aan innovatie en de talrijke KMO bedrijven in Vlaanderen te sensibiliseren en te
stimuleren, werd Log!Ville opgericht in 2017. Niet alleen bestaande bedrijven, maar
ook nieuwe bedrijven zorgen voor toegevoegde waarde. Daarom wil Log!Ville ook
kansen geven aan startups om te groeien en mee te werken aan de toekomst van
het logistieke ecosysteem.
De keuze voor de locatie, met name de provincie Antwerpen en meer concreet het
Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel was een weloverwogen keuze.
Immers, wie ‘mobiliteit en logistiek’ zegt, zegt Antwerpen. En wie ‘innovatie’ zegt,
zegt Wetenschapspark UA.
Log!Ville, is een uniek landmark demo- & innovatiecentrum dat het logistieke
ecosysteem in Vlaanderen helpt innoveren. De focus van Log!ville ligt op
innovatieve technologie die nog niet mainstream terug te vinden is in het
bedrijfsleven, alsook op nieuwe concepten. Log!Ville is een open demonstratie- en
belevingscentrum, dat inzet op duurzaamheid, automatisering en digitalisering.
Niemand kan immers voorbij aan de razendsnelle digitale evolutie en de ‘on
demand driven economie’.
Innovatie is de rode draad doorheen het verhaal, waarbij ondernemers ook de
gelegenheid krijgen om aan netwerking, lerende netwerken en cocreatie te doen.
De reeds gesloten contracten met kennisinstellingen zoals Flanders Make, VITO en
Imec staan hiervoor garant.
Om Log!Ville bijkomend internationale uitstraling te geven (in de Benelux is het
reeds uniek!), wordt beroep gedaan op enerzijds de bestaande structurele
samenwerking met Flanders Investment & Trade en anderzijds enkele voorstaande
zusterorganisaties in het buitenland, zoals Fraunhofer Instituut, Georgia Tech en
Supply Chain Asia.
Om bovenstaande opportuniteiten en doelstellingen van Log!Ville te verwezenlijken
wordt voorgesteld om voor een duurtijd van drie jaar de uitbouw van dit uniek
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logistiek ecosysteem te ondersteunen met een jaarlijks bedrag van 50.000 EUR ten
behoeve van VIL vzw. Dit geeft de provincie Antwerpen de kans om zijn toppositie
als Europese (logistieke) draaischijf te behouden en de duurzame logistieke
economie in de provincie Antwerpen (en Vlaanderen) te verankeren. In maart 2021
zal Log!Ville officieel zijn deuren openen op het Wetenschapspark Universiteit
Antwerpen.
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.
 Project ‘Relance sessies voor bedrijven’ (deelbudget 40.000 EUR)
Om de economie, de ondernemers en de export in de provincie Antwerpen een
boost te geven in deze coronacrisis, is het belangrijk om via een relanceplan te
komen tot een duurzame transformatie van onze economie. VOKA - Kamers van
Koophandel Antwerpen-Waasland en Mechelen-Kempen stellen een aantal acties
voor om ondernemingen zo goed mogelijk hierbij te ondersteunen.
Afhankelijk van de behoeften en uitdagingen van ondernemers kan geput worden
uit volgende activiteiten die gratis worden aangeboden aan de ondernemingen:
 Infosessies m.b.t. thema’s die ondernemers ondersteunen om de gevolgen
van de coronacrisis op hun onderneming te beperken, een doorstart te
maken, te transformeren naar een duurzaam businessmodel. Deze
infosessies omvatten ook steeds een interactiemoment op basis waarvan
vragen kunnen verzameld worden in functie van de mastermindsessies.
 Organiseren van mastermindsessies die zorgen voor een gefocuste interactie
tussen ondernemers.
o Elke mastermindsessie telt maximum 5 deelnemers en 1 facilitator
vanuit Voka. De deelnemers zijn collega-ondernemers die zich
inschrijven op basis van een specifieke vraag – helder geformuleerd die ze willen voorleggen tijdens de sessie. Een Voka professional
selecteert zorgvuldig de juiste deelnemers, nodigt uit en faciliteert
het gesprek van 90 minuten. Zo is iedereen verzekerd van zijn/haar
spreektijd en vlot verloop van de discussie.
o Tijdens die brainstormsessie neemt ieder van de vijf deelnemers
afwisselend – gedurende 15’ - plaats in de ‘hotseat’ en de andere
deelnemers geven feedback. Het is anderhalf uur high energy
aandacht voor iedereen. De Voka facilitator bezorgt iedere deelnemer
na afloop een korte actielijst met de tips en suggesties. Zo kan elke
deelnemer zich volledig focussen op het groepsgesprek.
Ondernemers met een uitgebreider doel die een stappenplan nodig hebben, kunnen
inschrijven voor meerdere sessies na elkaar (met een maximum van 3) (=
geschakelde sessies). VOKA - Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland en
Mechelen-Kempen herhalen het opzet van de éénmalige sessie, maar zullen dit
verder opbouwen bij elk groepsgesprek.
De kosten voor het project ‘Relance sessies voor bedrijven’ worden geraamd op
40.125 EUR (respectievelijk 17.625 EUR voor de infosessies en 22.500 EUR voor de
mastermindsessies). Deze kosten zijn verdeeld onder personeelskosten, IT-kosten,
sprekerskosten en overheadkosten. Voor dit (vraaggericht) aanbod wordt gemikt op
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een deelnemersveld van ongeveer 230 ondernemers voor de infosessies en 150
ondernemers kunnen intekenen voor de mastermindsessies.
Voorgesteld wordt om voor het project ‘Relance sessies voor bedrijven’ een bedrag
van 40.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw VOKA - Kamer van Koophandel
Mechelen-Kempen. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16
december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming
door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september
2021 toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.
 Project ‘Antwerps Relance Traject’ (deelbudget 25.000 EUR)
Met een op maat gesneden ondernemersbegeleiding wil UNIZO Provincie Antwerpen
de ondernemers ondersteunen bij het overwinnen van de coronacrisis. UNIZO heeft
hiervoor een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en problemen
waarmee ondernemers nu worden geconfronteerd. Het ‘Antwerps Relance Traject’
van UNIZO Provincie Antwerpen bevat grosso modo volgende stappen:




‘de intake’: in kaart brengen van de financiële situatie van de onderneming
(liquiditeit, werkkapitaal/cash-flow, solvabiliteit, rendement, enz…); er wordt
ook gekeken tijdens dit intakegesprek naar de uitgesproken sterktes van de
huidige onderneming, het marktpotentieel en de ambitie en de uitdagingen
die er vandaag liggen.
‘follow-up’: het verdere verloop van het relance traject wordt op maat van
de ondernemer opgemaakt. Indien de ondernemer een duidelijk beeld heeft
gekregen dan kan hij doorstromen naar een individuele begeleiding om die
uitdaging tot een actieplan om te vormen. Voor die ondernemers die de
uitdaging wel kennen maar onvoldoende zicht hebben op waar te beginnen,
wordt er gewerkt met een ‘E-course programma kennisopbouw’. Na deze
sessies volgt er een diepgaand opvolgingsgesprek om de verworven kennis
en de uitdagingen te vertalen naar een business model canvas.

De kosten voor het project ‘Antwerps Relance Traject’ worden geraamd op
31.000 EUR Deze kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (o.a. Unizoondernemersbegeleiders en experten), ontwikkelingskost van het maattraject (o.a.
ICT-kosten voor online leerplatform). Met dit project zullen een 100-tal
ondernemers het volledige traject kunnen doorlopen. Voorgesteld wordt om voor
het project ‘Antwerps Relance Traject’ een bedrag van 25.000 EUR te voorzien ten
behoeve van vzw UNIZO Provincie Antwerpen. In afwijking van artikel 3 van het
provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het
toestaan
van
reservevorming
door
subsidietrekkers
dienen
de
verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021 toe te komen op de dienst
economie, innovatie en samenleven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote
Hogeschool (project ‘Uitbouw van learning BioLab’) vanuit het verdeelkrediet
‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het
budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: nietnominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.
Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan vzw Vlaams Instituut
voor de Logistiek (project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratieen digitaal belevingscentrum Log!Ville’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring
economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het budget 2020
ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve
subsidies (ramingsnummer MJP000429).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.
Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw VOKA – Kamer van
Koophandel Mechelen-Kempen (project ‘Relance sessie voor bedrijven’) vanuit het
verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking
(V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARKomschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.
Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 25.000,00 EUR aan vzw UNIZO Provincie
Antwerpen (project ‘Antwerps Relance Traject’)
vanuit het verdeelkrediet
‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het
budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: nietnominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.
VOORZITTER.- Geen vragen? Mevrouw Verhaert?
Mevrouw VERHAERT.- Ja, wij gaan dit punt goedkeuren, maar ik heb een vraag over het
Bio en het FabLab. Ik heb eens eventjes na gekeken en dat is nu het derde jaar op rij, dat
de Karel de Grote Hogeschool daar een betoelaging voor krijgt van 100.000 EUR. Is daar
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een langlopende afspraak rond gemaakt? Gaat dat nog langer duren of is dit het einde van
het project?
VOORZITTER.- Gedeputeerde Caluwé.
De heer CALUWE, gedeputeerde.- Wij zullen kijken of er nog vervolgstappen nodig zijn,
dan wel dat het op, na dit jaar voldoende afgewerkt is. Ik kan er op dit moment, er is in elk
geval geen lange termijn afspraak rond.
VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn, kunnen wij overgaan tot de stemming.
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
33 leden hebben ja gestemd;
1 lid heeft zich onthouden.
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding.

Nr. 4/2 van de agenda
APB HH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score , samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
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De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve;
Gelet op de
Hooibeekhoeve;

beheersovereenkomst

met

het

autonoom

provinciebedrijf

Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
Nr. 4/3 van de agenda
APB HC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
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uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score , samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal
weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden
niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf met derden
Havencentrum;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf met derden
Havencentrum;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
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Nr. 4/4 van de agenda
Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het
meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en
beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal
Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC
2020.
Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het
boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de
verzelfstandigde entiteiten.
Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten,
maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.
Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2020’ in de
bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven
met een score (groen/oranje/rood), samen met de geraamde en de gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden
allemaal weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’
worden niet weergegeven.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering
van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de
provincieraad wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020,
aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten;
Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake
opvolgings-rapportering;
Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de
geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2020 moet voorgelegd
worden aan de provincieraad;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar 2020.
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VOORZITTER.- Dit is een kennisname. Mijnheer Schoofs.
De heer SCHOOFS.- Ja, ik hoor iets zeggen rond het lijvig document,
opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Ik heb dat in de commissie ook gedaan.
Vooreerst, het is goed om te lezen dat het groot, het merendeel van de rapportering
positief is, dat betekent ook dat er in een moeilijke periode goed gewerkt is. Ik denk waar
het nipt onvoldoende is, als ik probeer het op een lijn te zetten, gaat het dikwijls om de
menskracht die ontbreekt, dus het belang van, dat het personeel in een goede frame heeft
kunnen werken laatste maanden is belangrijk, maar ik wil een onvoldoende en dat is ook in
de commissie heb ik dat gezegd, toch even, toch aanhalen waarvan ik hoop dat het in
december dan veranderd is, namelijk AP als streekmotor zorgen voor gebiedsdekkende en
goed werkend streekoverleg en daar staat als opmerking, daar heb ik het toch wel moeilijk
mee: “Alle subsidies werden tijdig betaald, maar er is een onvoldoende afstemming van de
streek- en provinciale doelstellingen bij de streekplatformen Kempen en zeker
Rivierenland”.
En dat lijkt mij toch wel iets meer aan de hand, als het over doelstellingen gaat, gaat het
toch ook over in de Kempen de detailhandel en de Rivierenland wordt er toch ook verwezen
naar de welzijnskoepel. Er is gezegd dat men dat wil rechttrekken, ik hoop ook dat dat in
december rechtgetrokken wordt.
VOORZITTER.- Gedeputeerde Helsen?
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Ja, dank u wel, voorzitter, collega.
Wij zijn momenteel vanuit de deputatie volop in overleg met de streekplatformen om daar
te bekijken welke doelstellingen dat vooropgesteld worden, maar vooral: welke concrete
projecten dat wij vanuit de provincie binnen de verschillende streken kunnen ondersteunen,
dus wij hebben het gesprek daarrond gehad en dat wordt nu streekplatform per
streekplatform verder opgenomen.
Wij hopen dat dat leidt tot concrete projecten, die wij kunnen ondersteunen, maar dat is
toch nog afwachten. Dus wij stellen vandaag vast dat in bijvoorbeeld Rivierenland, er vooral
gewerkt wordt rond thema’s waarvoor dat wij niet bevoegd zijn, het is al moeilijk om daar
een samenwerking verder rond op te zetten en in het streekplatform Kempen is men volop,
eigenlijk bezig met de bespreking van volledig nieuwe projecten, maar als ik kijk naar de
fase waar dat wij daarin zitten, betekent dat niet dat wij al meteen kunnen overgaan tot
het ondersteunen van die projecten, maar wat wij wel gedaan hebben, dat is het
verderzetten, wat wij in het verleden toepasten, dat is de coördinatie in de
streekplatformen financieel ondersteund.
Dus dat hebben wij gedaan, vandaar dat hier staat dat de subsidies zijn toegekend, omdat
wij die financiële ondersteuning voor die coördinatie wel hebben gedaan, maar als wij
kijken naar concrete projecten, die gerealiseerd worden, dan moeten wij vandaag
vaststellen, dat die nog niet op de tafel liggen om verder te ondersteunen.
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VOORZITTER.- Mijnheer Schoofs.
De heer SCHOOFS.- Ik begrijp de moeilijkheid van dit proces, het is een belangrijk
proces, die streekplatformen, dus het is vinger aan de pols houden. Vandaar die opmerking.
Maar ik begrijp de moeilijkheid van dit proces.
Kennis wordt genomen.
Nr. 4/5 van de agenda
Aanpassing aan het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de
subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers wordt
gesteld dat de subsidietrekkers gehouden zijn ten laatste op 31 augustus van het
jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend, de
verantwoordingsstukken voor te leggen.
Voor werkingssubsidies is dit een geschikte termijn omdat op dat ogenblik de
jaarrekening van het voorbije jaar in principe goedgekeurd moet zijn door de
bevoegde organen van de betreffende vereniging.
Voor subsidies betreffende projecten of realisaties, kan het echter aangewezen zijn
om de verantwoordingstermijn in overeenstemming te brengen met de duur van
het project of de realisatie. Dit gebeurt nu al in afzonderlijke subsidiereglementen
op basis van artikel 1 van het reglement, maar zou best uitgebreid worden naar
subsidies waarvoor geen specifiek reglement van toepassing is.
Daarom wordt aan de provincieraad voorgesteld om artikel 3 van het provinciaal
reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëring en het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers aan te passen als volgt:
Artikel 3. De subsidietrekkers zijn gehouden ten laatste op 31 augustus van het
jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie werd toegekend de
verantwoordingsstukken voor te leggen. Voor subsidies voor projecten of realisaties
kan deze datum door de deputatie bepaald worden, rekening houdende met de
duur van het project of de realisatie, indien dit niet door de provincieraad zelf werd
geregeld in een specifiek subsidiereglement of een aanvullende bepaling.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning
en de aanwending van sommige toelagen;
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Gelet op de provinciale subsidiereglementen en hun voorziene termijnen voor
indiening van de verantwoordingsstukken;
Overwegende dat voor subsidies betreffende projecten of realisaties, best de
mogelijkheid wordt voorzien om de verantwoordingstermijn in overeenstemming te
brengen met de duur van het project of realisatie;
Overwegende dat hiervoor artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december
2010 betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers, dient gewijzigd te worden;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De wijzigingen aan het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de
subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers, worden
goedgekeurd.
REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING EN HET TOESTAAN VAN
RESERVEVORMING DOOR SUBSIDIETREKKERS
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Onderhavig reglement is van toepassing voor alle provinciale subsidies,
onverminderd de mogelijkheid in specifieke subsidiëringsreglementen af te wijken
of aanvullende bepalingen te voorzien.
Artikel 2. Voor subsidies tot en met 24.789,35 EUR zijn de gesubsidieerden
vrijgesteld van de door de wet van 14 november 1983 voorgeschreven
verplichtingen met uitzondering van deze die de wet oplegt in art. 3 en art. 7,
eerste lid, 1°. Laatstgenoemde verplichtingen houden in dat de toelage steeds moet
gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en dat het gebruik ervan
dient gerechtvaardigd, zoniet moet de toelage worden terugbetaald.
De provincieraad machtigt de deputatie om de bij toepassing van artikel 3 van de
wet voor controle de over te maken administratieve stukken te bepalen.
Artikel 3. De subsidietrekkers zijn gehouden ten laatste op 31 augustus van het
jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie werd toegekend de
verantwoordingsstukken voor te leggen. Voor subsidies voor projecten of realisaties
kan deze datum door de deputatie bepaald worden, rekening houdende met de
duur van het project of de realisatie, indien dit niet door de provincieraad zelf werd
geregeld in een specifiek subsidiereglement of een aanvullende bepaling.
Artikel 4. Tijdens het budgetjaar kunnen terugvorderbare voorschotten worden
uitgekeerd tot 100 % van de subsidie die het lopende jaar toegekend wordt.
B. RESERVEVORMING
B1. MOGELIJKHEID TOT RESERVEVORMING

122

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

Artikel 5. De gesubsidieerden kunnen het gedeelte van hun subsidie, dat niet is
aangewend in de loop van het bedoelde werkingsjaar, onder de hierna bepaalde
voorwaarden aanwenden voor het vormen van een reserve.
De aldus gevormde reserve dient later aangewend te worden voor hetzelfde doel
als waarvoor de subsidie oorspronkelijk is verstrekt.
Voor de berekening van het niet aangewend gedeelte van de subsidie worden door
sociale organisaties ontvangen contributies, evenals bijpassingen van tekorten door
een koepelorganisatie, niet als ontvangst in aanmerking genomen bij het bepalen
van het jaarresultaat.
Artikel 6. Gesubsidieerden die een beroep doen op de mogelijkheid tot
reservevorming dienen een vermogensboekhouding te voeren die via een
resultatenrekening resulteert in een balans, dan wel de door de provincie ter
beschikking gestelde formulieren aan te wenden, waaruit na correcte en volledige
invulling hun vermogenstoestand blijkt. Deze documenten zullen binnen de
gestelde termijnen als verantwoordingsstukken worden voorgelegd.
Artikel 7. Het eigen vermogen van instellingen en verenigingen wordt niet als
reserve beschouwd voor zover dit eigen vermogen wordt tegengewogen door
onroerend patrimonium of door museumcollecties die gebruikt worden voor of
behoren tot de gesubsidieerde werking.
Artikel 8. Subsidies voor projecten of realisaties komen niet in aanmerking voor
reservevorming.
Artikel 9. De reservevorming is niet van toepassing voor gemeenten en OCMW’s.
B2. AARD EN BEGRENZING VAN DE RESERVES
Artikel 10. Reservevorming wordt toegestaan voor zover wordt voldaan aan
volgende modaliteiten.
I. Een werkingsreserve
1° de gecumuleerde werkingsreserve mag maximaal gelijk zijn aan het bedrag
van de totale kosten van de resultatenrekening van het vorige boekjaar;
2° de werkingsreserve wordt enkel aanvaard indien ze apart als dusdanig werd
geboekt of wordt vermeld op het formulier door de provincie ter beschikking
gesteld (conform het artikel 6 van dit besluit);
3° onttrekking aan de werkingsreserve mag jaarlijks slechts gebeuren tot beloop
van maximaal het tekort op de resultatenrekening van het betrokken jaar.
II. Een sociale reserve
door gesubsidieerden die personeel in dienst hebben:
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1° de gecumuleerde sociale reserve mag maximaal gelijk zijn aan de
personeelskosten van het laatste door de algemene vergadering goedgekeurde
boekjaar;
2° onttrekking aan de sociale reserve mag jaarlijks slechts tijdelijk gebeuren
tot beloop van maximaal het eventueel tekort op de resultatenrekening van het
betrokken jaar en dient aangezuiverd te worden binnen een termijn van 1 jaar;
3° de eventuele aanwending van de sociale reserve boven het tekort op de
resultatenrekening is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de
deputatie die enkel het gebruik ervan tot betaling van de opzegvergoedingen van
het personeel bij ontbinding kan toestaan;
4° de sociale reserve wordt enkel aanvaard indien ze apart als dusdanig werd
geboekt of wordt vermeld op het formulier door de provincie ter beschikking
gesteld (conform het artikel 6 van dit besluit).
III. Specifieke reserves
voor zover het gaat om welbepaalde kosten/projecten en mits voldaan is aan de
volgende modaliteiten:
1° geval per geval dient voorafgaandelijk (d.i. bij de aanvraag van de subsidie)
door de deputatie toestemming verleend te worden;
2° het doel van de specifieke reserve, evenals de aard en de omvang van de
specifieke kosten/projecten dient omstandig omschreven en gemotiveerd te
worden;
3° de deputatie bepaalt, bij gemotiveerd besluit, de maximale jaarlijkse
dotatie en het maximum gecumuleerde totaal en stelt de provincieraad hiervan
in kennis;
4° de voorafgaande goedkeuring van de deputatie is vereist indien de
specifieke reserve gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor toegestaan en
aangelegd; de provincieraad wordt van deze goedkeuring in kennis gesteld;
5° specifieke reserves moeten als dusdanig apart geboekt worden of worden
vermeld op het formulier door de provincie ter beschikking gesteld (conform artikel
6 van dit besluit).
Artikel 11. Het aanleggen van een werkingsreserve, een sociale reserve en in
voorkomend geval specifieke reserves kan worden gecumuleerd, voor zover aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan.
C. SLOTBEPALINGEN
Artikel 12. Onderhavig besluit vervangt het provinciaal reglement van 16 december
2010.
VOORZITTER.- Geen vragen?
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De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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. 4/6 van de agenda
Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Het provinciebestuur van Antwerpen ondersteunt organisaties in hun projecten of
realisaties door middel van subsidies. Door de coronacrisis komt de uitvoering van
bepaalde projecten of realisaties evenwel in het gedrang, of lopen ze grote
vertraging op. Dit heeft tot gevolg dat een door de deputatie toegekende subsidie,
door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden.
Daarom wordt aan de provincieraad voorgesteld om volgende maatregelen te
beslissen:



De deputatie kan uitstel verlenen aan de subsidietrekker voor een periode van
maximaal één jaar na dit voorziene tijdstip.
De deputatie kan in afwachting van de definitieve afrekening van het project of
realisatie, beslissen om de door de subsidietrekker reeds gemaakte kosten te
vergoeden op basis van een tussentijdse afrekening.

Deze maatregelen sluiten aan bij de aanbevelingen die door het Vlaams Agentschap
Binnenlands Bestuur worden geformuleerd over lokale subsidies in coronatijden.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur wijst er in haar aanbevelingen op dat de
provincieraadsbesluiten waarbij afwijkingen op de bepalingen van de
subsidiereglementen of convenanten mogelijk worden gemaakt, bekend gemaakt
moeten worden op de website van de provincie om de transparantie te vergroten.
Zij wijzigen immers de bestaande reglementen die zelf integraal bekend gemaakt
moeten worden.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning
en de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring en het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;
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Gelet op de noodzaak om ingevolge de coronacrisis maatregelen te treffen met
betrekking tot de door de provincie toegekende subsidies;
Gelet op de aanbevelingen van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur over
lokale subsidies in coronatijden;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Indien een door de deputatie toegekende subsidie voor een project of realisatie,
door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden
omdat de uitvoeringstermijn vertraging oploopt door omstandigheden die toe te
rekenen zijn aan de coronacrisis, kan de deputatie uitstel verlenen aan de
subsidietrekker voor een periode van maximaal één jaar na dit tijdstip.
Artikel 2:
Indien een door de deputatie toegekende subsidie voor een project of realisatie,
door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden
omdat de uitvoeringstermijn van het project vertraging oploopt door
omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de coronacrisis, kan de deputatie in
afwachting van de definitieve afrekening van het project of realisatie, beslissen om
de door de subsidietrekker reeds gemaakte kosten te vergoeden op basis van een
tussentijdse afrekening.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
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. 4/7 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het
provinciedecreet. Levering van hybride terreinwagens ten behoeve van
DIW - wijziging procedure. Kennisname.
Verslag van de deputatie
In vergadering van 28 mei 2020 heeft de provincieraad het plaatsen van een
overheidsopdracht voor het leveren van hybride terreinwagens goedgekeurd en als
wijze van gunnen de openbare procedure gekozen. De provincieraad keurde tevens
het bestek voor de opdracht goed.
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De opdracht werd op 29 mei 2020 voor publicatie verzonden. Op 1 juli 2020,
uiterste datum voor het indienen van de offertes werd echter geen enkele offerte
ontvangen.
De vlootbeheerder van DFM en het team Overheidsopdrachten zijn op zoek gegaan
naar mogelijke inschrijvers. Het voorwerp van de opdracht, voertuigen met hybride
aandrijving en terreincapaciteiten is erg specifiek. Voor zover kon worden nagegaan
kunnen binnen de budgettering van de opdracht enkel Mitsubishi en Toyota een
dergelijk voertuig leveren. Andere potentiële kandidaten zoals Land Rover komen
met een prijs die meer dan het dubbele van het budget bedraagt helemaal niet in
aanmerking.
We hebben ook navraag gedaan en bij Toyota bleek het niet indienen van een
offerte te wijten aan een misverstand tussen invoerder en dealer. Mitsubishi had de
opdracht niet opgemerkt.
Artikel 42 §1 1° c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
voorziet dat wanneer er in het kader van een openbare procedure geen offertes
ontvangen worden, een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan
gebruikt worden om de opdracht te gunnen.
Het bestek van de opdracht werd aangepast aan deze laatste procedure, zonder
wijziging van de voorwaarden.
In zitting van 23 september heeft de deputatie de wijzigding van procedure en
verdere onderhandelingen met Mitsubishi en Toyota goedgekeurd.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;
Gelet op Artikel 42 §1 1° c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni
2016;
Overwegende dat voor de opdracht voor het leveren van hybride terreinwagens in
het kader van een openbare procedure geen offertes werden ontvangen;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van het verloop van de openbare procedure voor
levering van hybride terreinwagens en de beslissing van de deputatie om de
plaatsing verder te zetten in de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
VOORZITTER.- Dit is een kennisname.
Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Kennis wordt genomen.
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/8 en 4/9 met één stemming af te
handelen. De raad stemt ermee in.
Nr. 4/8 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw
van een technisch centrum. Aankoop woning/winkel in de
Turnhoutsebaan. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De provincie Antwerpen plant langs de Turnhoutsebaan, naast de directeurswoning,
de bouw van een nieuw technisch centrum ten behoeve van het provinciaal
groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen. Daartoe werden de afgelopen jaren
reeds een aantal woningen aangekocht met de bedoeling deze te slopen.
Dit technisch centrum zal de werkleider en een veertigtal stielmannen en
sectorverantwoordelijken huisvesten, en zal ook aangekoppeld worden aan het
bestaande directiegebouw waar het onthaal, de administratie, de directie en het
educatief team werken, samen goed voor nog eens een vijftiental personen. Het zal
één groot gebouw worden, waarin ook sanitair, een magazijn, een tankstation,
vergaderzalen, bergruimtes en verschillende ateliers worden samengebracht.
Daarnaast wordt er ruimte voorzien om machines en voertuigen te stallen.
De bouwmogelijkheden voor dit centrum werden echter beperkt door de krappe
oppervlakte waarop gebouwd dient te worden. Aanvankelijk lag er een ambitieuzer
bouwprogramma op tafel, maar dat werd noodgedwongen gedownsized omdat de
provincie er niet in slaagde om alle daartoe benodigde woningen te verwerven. De
provincie bezat - en dit enigszins vooruitlopend op de verwachte verwerving van nr.
220 - enkel maar de woningen Turnhoutsebaan 218 tot en met 232.
Ondertussen werd echter de woning Turnhoutsebaan 212-216 te koop aangeboden.
Het betreft een opbrengstwoning met een straatbreedte van maar liefst 17,75 meter
waarin de eigenaars op het gelijkvloers momenteel nog een kook- en
geschenkenwinkel uitbaten, een activiteit die zij binnenkort gaan stopzetten. De
oppervlakte van het perceel (woning + tuin) bedraagt 823 m².
De vraagprijs voor het goed op Immoweb was 823.000,00 EUR. Na onderhandelingen
ging de eigenaar akkoord met een verkoopprijs van 800.000,00 EUR.
Volgens het schattingsverslag van 11 maart 2020 van landmeter-expert Thomas
Couckuyt bedraagt de waarde van het goed, dat gelegen is in woongebied,
726.000,00 EUR.
De bijkomende verwerving van deze woning met een totale kadastrale oppervlakte
van 823 m² biedt na de sloop ervan een serieuze opportuniteit voor de bouw van het
centrum. De huidige voorziene bouwlocatie is immers kleiner dan gewenst, waardoor
voor de buitenfunctie (het stallen van materiaal en machines) gedeeltelijk toch nog
naar een andere locatie in het groendomein uitgeweken zou moeten worden. Door de
aankoop van de koopwinkel zal dit niet meer nodig zijn. Door de verwerving van de
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bijkomende bouwoppervlakte kan ook een functioneler gebouw neergezet worden,
waarbij zelfs een thans voorziene ondergrondse bouwlaag geschrapt kan worden,
waardoor de bouwkost goedkoper zal uitvallen. Aangezien er nog geen ontwerp is, is
het onmogelijk om daar nu al een cijfer op te plakken, maar het team Ontwerpen van
de dienst Architectuur en Vastgoed spreekt van een aanzienlijke besparing op de
bouwkosten.
Om die reden wordt voorgesteld om de woning aan te kopen tegen de onderhandelde
prijs, ook al ligt die boven de schattingswaarde.
Volgende bijzondere (woon)voorwaarden werden overeengekomen met de eigenaars:
- De verkopers bekomen een gratis, persoonlijk recht van bewoning voor een
periode van 2 jaar te rekenen van het verlijden van de akte.
- Tijdens die periode van bewoning blijven zij instaan voor groot en klein
onderhoud van de woning en aanhorigheden, nutsvoorzieningen, belastingen en
taksen op het goed inclusief onroerende voorheffing.
- Gedurende de volledige duur van het recht van bewoning wordt door de
provincie een globale brandverzekering afgesloten voor het gebouw. De inboedel
wordt door de bewoners verzekerd, en in de respectievelijke polissen dient
wederzijds afstand van verhaal bedongen te worden. Het zal voor elk van de
partijen uitgesloten zijn geleden schade op de andere partij te verhalen,
behoudens schade veroorzaakt door kwaadwilligheid of onder invloed van
verdovende middelen.
- De provincie zal via haar verzekering mogelijke schade ingevolge brand en
aanverwante gevaren laten herstellen, voor zover bewoning van het goed
mogelijk blijft; de provincie zal eventuele schade ingevolge wateroverlast niet
herstellen of vergoeden en geen middelen vrijmaken om plaatselijke
wateroverlastproblemen te verhelpen.
- Indien de bevoegdheden van de provincie worden overgenomen door een andere
overheid blijven het recht van bewoning en de overeengekomen voorwaarden
geldig.
- In onderling overleg tussen provincie en verkoper kan dit recht van bewoning
vroegtijdig worden stopgezet.
Het bodemattest is blanco.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Krediet is voorzien in het budget.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 30 juli 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de opportuniteit om de bouwlocatie voor het nieuw te bouwen technisch
centrum in het provinciaal groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen aanzienlijk
te kunnen vergroten;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:
Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name
voor de bouw van een technisch centrum aan de rand van het provinciaal
groendomein Rivierenhof, wordt machtiging verleend tot de aankoop van de woning
Turnhoutsebaan 212-216, ten kadaster gekend als Antwerpen, 31ste afdeling/Deurne
5, sectie B, nummer 43w, 823 m² groot volgens kadaster, van de heer Wilfried
Huypens, tegen een bedrag van 800.000,00 EUR.
Artikel 2:
Volgende bijzondere voorwaarden worden goedgekeurd:
- De verkopers bekomen een gratis, persoonlijk recht van bewoning voor een
periode van 2 jaar te rekenen van het verlijden van de akte.
- Tijdens die periode van bewoning blijven zij instaan voor groot en klein
onderhoud van de woning en aanhorigheden, nutsvoorzieningen, belastingen en
taksen op het goed inclusief onroerende voorheffing.
- Gedurende de volledige duur van het recht van bewoning wordt door de
provincie een globale brandverzekering afgesloten voor het gebouw. De inboedel
wordt door de bewoners verzekerd, en in de respectievelijke polissen dient
wederzijds afstand van verhaal bedongen te worden. Het zal voor elk van de
partijen uitgesloten zijn geleden schade op de andere partij te verhalen,
behoudens schade veroorzaakt door kwaadwilligheid of onder invloed van
verdovende middelen.
- De provincie zal via haar verzekering mogelijke schade ingevolge brand en
aanverwante gevaren laten herstellen, voor zover bewoning van het goed
mogelijk blijft; de provincie zal eventuele schade ingevolge wateroverlast niet
herstellen of vergoeden en geen middelen vrijmaken om plaatselijke
wateroverlastproblemen te verhelpen.
- Indien de bevoegdheden van de provincie worden overgenomen door een andere
overheid blijven het recht van bewoning en de overeengekomen voorwaarden
geldig.
- In onderling overleg tussen provincie en verkoper kan dit recht van bewoning
vroegtijdig worden stopgezet.
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Nr. 4/9 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw
van een technisch centrum. Aankoop woning Turnhoutsebaan.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Op 28 februari 2019 keurde de provincieraad van Antwerpen het onteigeningsplan
van 27 juli 2015, opgemaakt door provinciaal landmeter-expert Johan Arnauw, met
plannummer 1/1, voor de woning Turnhoutsebaan 220, kadastraal gekend als
Antwerpen, 31ste afdeling/Deurne 5, sectie B, nr. 43t, 129 m² groot volgens
kadaster, definitief goed.
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De gerechtelijke procedure werd opgestart, maar ondertussen werd er via de
advocaat van de provincie en die van de tegenpartij verder onderhandeld over een
minnelijke aankoop.
Uiteindelijk liet de advocaat van de provincie op 3 juni 2020 weten dat de heer
Sterck zich kan vinden in een verkoop aan de provincie Antwerpen tegen volgende
voorwaarden:
-

Een allesomvattende vergoeding van 250.000,00 EUR;
De mogelijkheid om het pand te blijven bewonen gedurende een periode van
één jaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van het minnelijk
verwervingsakkoord door de provincieraad van de provincie Antwerpen;
Afstand van de hangende of toekomstige procedures die verband houden met
de planning/onteigening van de betrokken gronden en opstallen."

De vraagprijs voor het goed was aanvankelijk (mail van 18 juni 2015)
400.000,00 EUR, later (mail van 10 december 2016) verhoogd tot 420.000,00 EUR.
Volgens het schattingsverslag van 28 augustus 2019 van landmeter-expert Jan De
Wael bedraagt de waarde van het goed, dat gelegen is in woongebied,
179.000,00 EUR. Deze prijs dient nog verhoogd te worden met de bij een
onteigening gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding (25.955,00 EUR) en
wachtintrest (895,00 EUR), wat het totaal op 205.850,00 EUR brengt.
De uiteindelijk minnelijk overeengekomen prijs kan gerechtvaardigd worden met
volgende argumenten:
- Mocht de gerechtelijke onteigeningsprocedure worden verdergezet, dan zal het
schattingsverslag dat de provincie heeft laten opmaken de vrederechter
geenszins binden. Hij stelt immers een eigen deskundige aan, wat impliceert
dat de onteigeningsvergoeding nog hoger zou kunnen zijn. Er wordt immers
niet alleen rekening gehouden met de venale waarde van het goed, maar ook
met - naast de wederbeleggingsvergoeding en de wachtintresten - tal van
andere vergoedingen (zoals een verhuisvergoeding, de emotionele waarde,
enz.) die toegekend zouden kunnen worden aan de heer Sterck.
- Bij gebrek aan akkoord is het risico reëel dat een procedure wegens
onteigeningsdreiging met een vraag tot schadevergoeding zou worden
aangespannen jegens de provincie; de eerste onderhandelingen dateren reeds
van 2011. In het slechtste geval grijpt de provincie naast de woning en moet
een schadevergoeding betaald worden waarvan de omvang niet gekend is.
- Indien geopteerd zou worden om de gerechtelijke procedure verder te zetten,
zou de wettelijkheid van de onteigening opnieuw onderzocht worden en zou de
vrederechter misschien niet tot dezelfde bevindingen komen als de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, wat met zich meebrengt dat een nieuwe juridische
strijd zal worden opgestart waarvan we niet weten hoe lang ze zal duren noch
wat het resultaat zal zijn.
- Ook de procedure in cassatie loopt nog steeds voor de Raad van State; ook
hier is het afwachten wat het resultaat zal zijn.
- Duidelijk is vandaag dat bij gebrek aan een akkoord het resultaat van de
huidige en/of toekomstige gerechtelijke procedures niet gekend is. Mocht dit
resultaat echter zijn dat de onteigening onwettig is en de woning niet
verworven kan worden, dan zijn alle andere aankopen van de woningen
Turnhoutsebaan 218 tot en met 230 voor niets gebeurd, daar zonder de
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-

woning van de heer Sterck de beschikbare oppervlakte te klein is voor het
realiseren van een nieuw dienstengebouw.
Het verderzetten van al deze gerechtelijke procedures brengt per definitie
bijkomende advocaten- en gerechtskosten met zich mee die de meerprijs die
nu wordt geboden snel zullen overstijgen.

Om al deze redenen wordt voorgesteld om de woning aan te kopen tegen de
onderhandelde prijs en de hierna volgende bijzondere voorwaarden:
- De verkoper doet afstand van de thans nog hangende cassatieprocedure bij de
Raad van State, gericht tegen het arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen d.d. 3 maart 2020 waarmee het onteigeningsbesluit
d.d. 28 februari 2019 als zijnde wettig werd beoordeeld door de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Deze afstand dient te gebeuren binnen de week na
ontvangst van het aangetekend schrijven van de provincieraad betreffende de
goedkeuring van deze ontwerpakte.
De verkoper aanvaardt deze minnelijke aankoop als een volledige regeling ter
beëindiging van alle mogelijke rechtsgeschillen die betrekking hebben op de
voorgenomen onteigening van deze woning.
Partijen doen afstand van alle rechten, vorderingen en eisen welke betrekking
hadden op deze onteigeningsprocedure waaruit deze minnelijke aankoop is
voortgevloeid, alles inbegrepen, niets uitgezonderd, met inbegrip van huidige
en toekomstige, zekere en onzekere betwistingen.
- De verkoper bekomt een tijdelijk en kosteloos recht van gebruik als woning
voor een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van
het minnelijk verwervingsakkoord door de provincieraad van de provincie
Antwerpen.
Tijdens die gebruiksperiode blijft hij instaan voor groot en klein onderhoud van
de woning en aanhorigheden, nutsvoorzieningen, belastingen en taksen op het
goed inclusief onroerende voorheffing.
Gedurende de volledige duur van de gebruiksperiode wordt door de Provincie
een globale brandverzekering afgesloten voor het gebouw. De inboedel wordt
door de bewoner verzekerd, en in de respectievelijke polissen dient wederzijds
afstand van verhaal bedongen te worden. Het zal voor elk van de partijen
uitgesloten zijn geleden schade op de andere partij te verhalen, behoudens
schade veroorzaakt door kwaadwilligheid of onder invloed van verdovende
middelen.
De provincie zal via haar verzekering mogelijke schade ingevolge brand en
aanverwante gevaren laten herstellen, voor zover bewoning van het goed
mogelijk blijft; de provincie zal eventuele schade ingevolge wateroverlast niet
herstellen of vergoeden en geen middelen vrijmaken om plaatselijke
wateroverlastproblemen te verhelpen.
Indien de bevoegdheden van de provincie worden overgenomen door een
andere overheid blijven het tijdelijk en kosteloos recht van gebruik als woning
en de overeengekomen voorwaarden geldig.
- De prijs is betaalbaar voorafgaand aan de authentieke akte op een
derdenrekening van de notaris aangesteld door de Provincie, die deze prijs zal
doorstorten aan de rechthebbende (verkoper en/of hypothecaire schuldeiser
van de verkoper) na verlijden van de authentieke akte.
- Het goed wordt verkocht in volle eigendom, in de staat waarin het zich bevindt,
met de voordelige en nadelige, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en nietvoortdurende erfdienstbaarheden, maar zonder dat deze bepaling, aan wie het
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-

-

ook zij, meer rechten kan verstrekken dan diegene die voortkomen uit
regelmatige titels of uit de wet.
Geen vordering mag ingebracht worden ingevolge vergissing in de aanduiding
of in de grootte. Het verschil in min of meer, zelfs al overtrof dit één twintigste,
blijft ten laste of ten bate van de provincie Antwerpen.
Het goed zal verkocht worden voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden,
inschrijvingen, voorrechten en hypotheken. Indien het goed met een hypotheek
bezwaard is, dient de verkoper de nodige medewerking te verlenen voor de
opheffing van de hypotheek.
De verkoper ontslaat de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie
(AAPD) van de verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de
overschrijving van de akte.
Alle onkosten en rechten die voortspruiten uit deze aankoop zijn voor rekening
van de provincie Antwerpen.

Het bodemattest is blanco.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Krediet is voorzien in het budget.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het masterplan voor het nieuw te bouwen technisch centrum in het
provinciaal groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen;
Gelet op het met de tegenpartij bekomen minnelijk akkoord over de verkoop;
Gelet op de ontwerpakte;
Gelet op het bodemattest;
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, met name
voor de bouw van een technisch centrum aan de rand van het provinciaal
groendomein Rivierenhof, wordt machtiging verleend tot de aankoop van de woning
Turnhoutsebaan 220, ten kadaster gekend als Antwerpen, 31ste afdeling/Deurne 5,
sectie B, nummer 43t, 129 m² groot volgens kadaster, van de heer Jan Sterck,
tegen een bedrag van 250.000,00 EUR.
Artikel 2:
Volgende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen met de eigenaar:
- De verkoper doet afstand van de thans nog hangende cassatieprocedure bij de
Raad van State, gericht tegen het arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen d.d. 3 maart 2020 waarmee het onteigeningsbesluit
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d.d. 28 februari 2019 als zijnde wettig werd beoordeeld door de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Deze afstand dient te gebeuren binnen de week na
ontvangst van het aangetekend schrijven van de provincieraad betreffende de
goedkeuring van deze verkoopbelofte.
De verkoper aanvaardt deze minnelijke aankoop als een volledige regeling ter
beëindiging van alle mogelijke rechtsgeschillen die betrekking hebben op de
voorgenomen onteigening van deze woning.
Partijen doen afstand van alle rechten, vorderingen en eisen welke betrekking
hadden op deze onteigeningsprocedure waaruit deze minnelijke aankoop is
voortgevloeid, alles inbegrepen, niets uitgezonderd, met inbegrip van huidige
en toekomstige, zekere en onzekere betwistingen.
- De verkoper bekomt een tijdelijk en kosteloos recht van gebruik als woning
voor een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van
het minnelijk verwervingsakkoord door de provincieraad van de provincie
Antwerpen.
Tijdens die gebruiksperiode blijft hij instaan voor groot en klein onderhoud van
de woning en aanhorigheden, nutsvoorzieningen, belastingen en taksen op het
goed inclusief onroerende voorheffing.
Gedurende de volledige duur van de gebruiksperiode wordt door de Provincie
een globale brandverzekering afgesloten voor het gebouw. De inboedel wordt
door de bewoner verzekerd, en in de respectievelijke polissen dient wederzijds
afstand van verhaal bedongen te worden. Het zal voor elk van de partijen
uitgesloten zijn geleden schade op de andere partij te verhalen, behoudens
schade veroorzaakt door kwaadwilligheid of onder invloed van verdovende
middelen.
De provincie zal via haar verzekering mogelijke schade ingevolge brand en
aanverwante gevaren laten herstellen, voor zover bewoning van het goed
mogelijk blijft; de provincie zal eventuele schade ingevolge wateroverlast niet
herstellen of vergoeden en geen middelen vrijmaken om plaatselijke
wateroverlastproblemen te verhelpen.
Indien de bevoegdheden van de provincie worden overgenomen door een
andere overheid blijven het tijdelijk en kosteloos recht van gebruik als woning
en de overeengekomen voorwaarden geldig.
De prijs is betaalbaar voorafgaand aan de authentieke akte op een
derdenrekening van de notaris aangesteld door de Provincie, die deze prijs zal
doorstorten aan de rechthebbende (verkoper en/of hypothecaire schuldeiser
van de verkoper) na verlijden van de authentieke akte.
Het goed wordt verkocht in volle eigendom, in de staat waarin het zich bevindt,
met de voordelige en nadelige, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en nietvoortdurende erfdienstbaarheden, maar zonder dat deze bepaling, aan wie het
ook zij, meer rechten kan verstrekken dan diegene die voortkomen uit
regelmatige titels of uit de wet.
Geen vordering mag ingebracht worden ingevolge vergissing in de aanduiding
of in de grootte. Het verschil in min of meer, zelfs al overtrof dit één twintigste,
blijft ten laste of ten bate van de provincie Antwerpen.
- Het goed zal verkocht worden voor vrij, zuiver en onbelast van alle
schulden, inschrijvingen, voorrechten en hypotheken. Indien het goed met een
hypotheek bezwaard is, dient de verkoper de nodige medewerking te verlenen
voor de opheffing van de hypotheek.
- De verkoper ontslaat de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie
(AAPD) van de verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de
overschrijving van de akte.
- Alle onkosten en rechten die voortspruiten uit deze aankoop zijn voor

134

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

rekening van de provincie Antwerpen.
VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants.
Mevrouw BAKELANTS.- Ja, wij zijn enerzijds verheugd dat de provincie die woningen kan
aankopen, dat is al een proces van een lange adem, ja, het is natuurlijk ook een serieus
kostenplaatje, maar een kleine opmerking dat ik nog wel meegeven, is dat wij hopen dat er
geen monster van een groot gebouw komt, maar dat er een gebouw komt met doorkijk
richting het park, zodat daar ook, ja, het Rivierenhof mooi tot zijn recht komt en in beeld
komt en dat het grijze deel van de straat ook wat groen kan geven zo. Een kleine
bemerking, want wij hebben natuurlijk nog niets gezien van ontwerpen, maar het is gewoon
een kleine opmerking.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming
van punt 4/8 en 4/9.
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
De agendapunten 4/8 en 4/9 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden
goedgekeurd met 35 stemmen ja.
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/10 tot en met 4/13 met één stemming af
te handelen. De raad stemt ermee in.
Nr. 4/10 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen/Ekeren en Kapellen. Schoon Schijn (A.S.04).
Verlegging en openlegging van de bedding langs de nieuwe Delhaize.
Grondoverdracht. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De waterloop Schoon Schijn, ter plaatse ook Kaartse beek genoemd, werd in de jaren
1970 ter hoogte van de kruising van de Antwerpsesteenweg met de Maria Theresialei,
op de grens van Kapellen en Ekeren, met machtiging door de provincie Antwerpen
door Delhaize verlegd en ingebuisd om er een supermarkt met parking te kunnen
bouwen.
Dergelijke lange inbuizingen passen echter niet meer binnen de huidige visie op
inzake integraal waterbeheer:
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- de buffercapaciteit van een ingebuisde waterloop is lager dan die van een nietingebuisde;
- het water kan niet infiltreren in de bodem (met een daling van het grondwaterpeil
tot gevolg);
- de relatie tussen waterloop en vallei is volledig weg;
- buizen en kokers raken makkelijk verstopt (afval, takken, bladeren);
- in geval van calamiteiten is de toegang tot de waterloop zeer moeilijk en
gevaarlijk.
De dienst Integraal Waterbeleid streeft ernaar om, waar mogelijk, lange inbuizingen
ongedaan te maken en waterlopen terug in open bedding te leggen. In dit specifieke
geval deed zich een mooie opportuniteit voor omdat Delhaize de oude supermarkt
wou slopen om er een compleet nieuwe winkel neer te zetten. Het op de
oorspronkelijke locatie van de waterloop openleggen van de bedding was echter niet
aangewezen omdat dit tracé een deel van het perceel afsneed. Daarom werd de
waterloop meer naar de rand van het perceel gelegd. Deze ingreep maakt bovendien
deel uit van een reeks van maatregelen om de wateroverlastproblematiek aan het
Schoon Schijn/Kaartse Beek aan te pakken.
Tevens wordt daarmee een onduidelijke situatie gereguleerd waarbij een deel van de
bedding in theorie nog altijd eigendom was van Delhaize, maar in de praktijk al wel
ingedeeld was als openbaar domein (innemingen 2a, 2b, 2c en 2d). Voornoemde
innemingen worden daarmee effectief openbare bedding; het deel van de bedding dat
verlaten wordt (wat op het afbakeningsplan omschreven kan worden als ‘de pees van
de boog’, het gebied tussen de twee blauwe lijnen), is eigendom van Delhaize en
wordt door de verlegging van de waterloop bevrijd van de erfdienstbaarheid ten
gunste van de waterloop die erover liep.
De bij de verlegging en openlegging in te nemen extra gronden worden gratis door
Delhaize aan de provincie Antwerpen afgestaan; de provincie zal de notariskosten
betalen.
De bodemattesten zijn blanco.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat de verlegging en openlegging van de waterloop Schijn Schoon
langs de nieuwe Delhaize te Ekeren, Antwerpen notarieel bekrachtigd dient te
worden;
Gelet op het verwervingsplan;
Gelet op de bodemattesten;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name
voor de verlegging en openlegging van het Schoon Schijn langs de vernieuwde
Delhaize te Ekeren, Antwerpen, wordt machtiging verleend tot de verwerving om
niet van volgende innemingen van het verwervingsplan van 3 juli 2020 van
landmeter-expert Kris Mertens met prekad planreferentienummers 11014/10098
en 11362/10251:
inneming 1a, ten kadaster gekend als Antwerpen, 33ste afdeling, sectie H,
nummer 610t/deel, eigendom van de nv Delimmo en 30 m² groot.
inneming 1b, ten kadaster gekend als Antwerpen, 33ste afdeling, sectie H,
nummer 610t/deel, eigendom van de nv Delimmo en 23 m² groot.
inneming 2a, ten kadaster gekend als Antwerpen, 33ste afdeling, sectie H,
zonder nummer, eigendom van de nv Delimmo en 14 m² groot.
inneming 2b, ten kadaster gekend als Kapellen, 3de afdeling, sectie H, zonder
nummer, eigendom van de nv Delimmo en 26 m² groot.
inneming 2c, ten kadaster gekend als Antwerpen, 33ste afdeling, sectie H,
zonder nummer, eigendom van de nv Delimmo en 88 m² groot.
inneming 2d, ten kadaster gekend als Kapellen, 3de afdeling, sectie H, zonder
nummer, eigendom van de nv Delimmo en 39 m² groot.
inneming 3a, ten kadaster gekend als Kapellen, 3de afdeling, sectie H,
nummer 606h2, eigendom van de nv Delimmo en 34 m² groot.
inneming 3b, ten kadaster gekend als Kapellen, 3de afdeling, sectie H,
nummer 606h2, eigendom van de nv Delimmo en 229 m² groot.
inneming 4, ten kadaster gekend als Kapellen, 3de afdeling, sectie H, nummer
606k2, eigendom van de cva Delhaize Le Lion en 373 m² groot.
Artikel 2:
Voor zover als nodig wordt het verlaten deel van de bedding van het Schoon Schijn
gedesaffecteerd uit het openbaar domein.
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Nr. 4/11 van de agenda
Vastgoed. Kalmthout. Arboretum. Aankoop woning met tuin. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De eigenaars van het pand Lindendreef 38 te Kalmthout boden dit voorjaar hun
eigendom, palend aan het Arboretum, te koop aan aan de provincie. Als betrokken
Arboretumbezoeker wenste de familie haar eigendom eerst aan te bieden aan de
provincie voor het op de markt te brengen. Een incorporatie in het domein is voor
hen een meerwaarde.
Ook in 1994 verkochten zij al een aanpalend perceel aan de provincie. Op dat
perceel bevindt zich nu de “rode tuin” en een deel van de evenementenweide van
het Arboretum.
Het gaat om een villa met tuin, ten kadaster gekend 1 ste afdeling, sectie G, nummers
33V en 72d, met een totale oppervlakte van 1ha 02a 25ca.
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Het eigendom heeft een rechthoekige configuratie. De straatbreedte bedraagt circa 70
meter. Tussen beide percelen loopt de Zwanebeek. Ze liggen volledig in woongebied.
De percelen genieten aan de achterzijde van een recht van overgang over het
provinciaal domein. Bij een verkoop aan de provincie komt deze servitude te
vervallen.
De aankoop betekent een aanzienlijke uitbreiding voor het Arboretum (+ 8%) en
biedt tal van voordelen en mogelijkheden:
- aanplant van (collectie)bomen in functie van het provinciale klimaatplan.
- ruimte creëren om Vlaams “houtig erfgoed” te bewaren en voor
vermeerderingsmateriaal te zorgen, één van de opdrachten van het arboretum.
- creatie van een dienstingang en een nooduitgang (evenementen) via de
Lindendreef. Hierdoor moeten zware machines niet steeds door de hele tuin rijden
om de uithoeken te bereiken en kan veel schade aan de bodemstructuur en de
gazons vermeden worden. Tevens kan deze dienstingang fungeren als
circulatieroute
voor
gemotoriseerd
vervoer
van
leveranciers,
partners,
standenbouwers naar de evenementenweide waardoor een éénrichtingscirculatie
kan gerealiseerd worden (in via dienstingang, uit via bezoekersuitgang).
De waarde van het eigendom werd door een externe landmeter-expert geschat op
1.065.000,00 EUR. De eigenaars zijn bereid tot verkoop tegen deze prijs.
De bodemattesten zijn blanco.
Krediet is voorzien in het budget van 2020.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het verkoopaanbod voor de villa met tuin, Lindendreef 38 te Kalmthout,
ter uitbreiding van het provinciaal Arboretum;
Gelet op de schatting;
Gelet op de bodemattesten;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name
ter uitbreiding van het Arboretum, wordt machtiging verleend tot de aankoop van
een woning met tuin, Lindendreef 38 te Kalmthout, ten kadaster gekend 1ste
afdeling sectie G nummers 33V en 72D, groot volgens kadaster 1ha 02a 25ca,
eigendom van de familie Hubens-Van Laethem, tegen de prijs van
1.065.000,00 EUR.
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Nr. 4/12 van de agenda
Vastgoed. Meerhout. Halfwegloop (A.7.24.24). Overname retentiebekken.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In het kader van het Landinrichtingsproject “Grote Netegebied” werd door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) in 2005 een randvoorziening aangelegd ter hoogte van het
riool overstort aan de Halfwegloop te Meerhout, een waterloop van 2 e categorie. Deze
randvoorziening bestond uit twee opvangbekkens en had tot doel slib en andere
verontreinigingen op te vangen om te vermijden dat deze in de waterloop zouden
terecht komen.
Al in zitting van 7 september 2000 had de deputatie beslist om in te gaan op de
vraag van de VLM om voor 30%, zijnde het niet gesubsidieerde deel, te
participeren in de aanleg.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de provincie, beheerder van de waterloop,
de randvoorziening zou overnemen.
In zitting van 16 oktober 2003 besliste de deputatie echter dat het beheer van het
eerste bekken dat instaat voor de eerste opvang van het overstortwater niet ten
laste kon komen van de waterloopbeheerder, omdat het integraal deel uitmaakte
van het rioleringsstelsel. Gezien er een rechtstreekse verbinding was tussen het
eerste en het tweede bekken, gold deze beslissing ook voor het tweede bekken.
Na de aanleg in 2005 slibden de opvangbekkens geleidelijk dicht. Provincie noch
Aquafin bleken dan ook bereid om de randvoorziening zoals ze was aangelegd over
te nemen. Hierdoor bleef VLM lange tijd eigenaar en beheerder.
Om de impasse te doorbreken werd vanuit de provincie in 2010 voorgesteld om de
twee bekkens van mekaar los te koppelen, ze op kosten van de VLM te ruimen en
daarna over te maken aan respectievelijk Aquafin en de provincie. Het bekken dat
aan de provincie zou worden overgedragen, zou dan ingericht kunnen worden als
paaiplaats en overstromingsgebiedje en volledig los staan van het riool overstort.
In
zitting
van
20
december
2018
keurde
de
deputatie
een
samenwerkingsovereenkomst goed met Aquafin, dat als opdrachtgever voor de
werken zou optreden en de uitvoering ervan zou opvolgen.
Thans wenst de VLM over te gaan tot de overdracht van het ene bekken aan de
provincie, tegen de som van 1.828,47 EUR, zijnde 30% van de koopprijs van het in
2003 gekochte perceel (koopsom + aktekosten) verhoogd met de kosten van
bodemattest en belasting, en mits de provincie de kosten van het opstellen en
verlijden van de koopakte ten laste neemt.
De over te dragen grond heeft een oppervlakte van 692 m² volgens meting, en maakt
deel uit van het perceel te Meerhout 2de afdeling sectie D nummer 195c.
Het perceel is gelegen in agrarisch gebied. De waarde ervan wordt volgens een recent
schattingsverslag geschat op 2.768,00 EUR hetzij 4,00 EUR/m².
Het bodemattest is blanco.
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Krediet is voorzien in het budget
Het dossier is digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 27 augustus 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de vraag van de Vlaamse Landmaatschappij om over te gaan tot de
overdracht van een retentiebekken aan de Halfwegloop te Meerhout aan de provincie,
voor een bedrag van 1.828,47 EUR, alle vergoedingen inbegrepen ;
Gelet op de schatting;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt
machtiging verleend tot de aankoop van een perceel te Meerhout, ten kadaster
gekend 2de afdeling, sectie D, nummer 195c/deel, groot volgens meting 692 m²,
eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij, tegen de prijs van 1.828,47 EUR,
alle vergoedingen inbegrepen.
Artikel 2:
Alle kosten verbonden aan het opstellen en verlijden van de koopakte worden door
de provincie ten laste genomen.
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Nr. 4/13 van de agenda
Vastgoed. Rijkevorsel. woningen Oostmalsesteenweg 17-19-21. Verkoop.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Op 30 juli 1993 kocht de provincie Antwerpen een woonblok gelegen te Rijkevorsel,
Oostmalsesteenweg 17-19-21 van de heer en mevrouw Adriaenssen-Lauryssen tegen
een bedrag van 4.810.000 BEF (119.236,78 EUR).
De provincie Antwerpen gaf de woningen in erfpacht aan het OCMW van Rijkevorsel
op 12 november 1993 voor een periode van 27 jaar mits betaling van een jaarlijkse
canon van 1 BEF en een renovatieverplichting.

140

VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2020

Eind jaren negentig voerde het OCMW een beperkte renovatie uit van de drie
woningen waarbij één woning werd gerenoveerd tot aangepaste woning voor
mindervaliden (nummer 21).
De erfpacht eindigt op 12 november 2020 en in de meerjarenplanning is voorzien dat
de gebouwen waarvan de erfpacht tijdens deze legislatuur een einde neemt verkocht
zullen worden. De geraamde opbrengsten zijn dan ook ingeschreven in de begroting.
Het team Vastgoed heeft de woningen laten schatten door landmeter-expert
Debloudts. De schatter geeft in zijn schattingsverslag mee dat de woningen in zeer
slechte staat zijn, in die mate zelfs dat afbraak te verkiezen is boven renovatie.
Het OCMW van Rijkevorsel was niet geïnteresseerd om de woningen aan te kopen
tegen de voorgestelde schattingsprijs.
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 FEDNet of Covast en sinds 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
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 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
Koningin Elisabethlei 16 ter Antwerpen. Beide verkopen haalde gewenste resultaten.
Geadviseerd wordt dan ook om deze verkoop te realiseren via Biddit.
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, dan 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 de
woningen Oostmalsesteenweg 17-19-21 te Rijkevorsel via de Biddit-procedure.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Het bodemattest is blanco.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 17 september 2020.
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De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het einde van de erfpachtovereenkomst met het OCMW van Rijkevorsel;
Gelet op het feit dat er geen nieuwe
Oostmalsesteenweg 17-19-21 te Rijkevorsel;

invulling

is

voor

de

woningen

Gelet op de schatting;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad van Antwerpen verleent machtiging tot de verkoop door een notaris
via het online platform Biddit van de woningen in de Oostmalsesteenweg 17-19-21 te
Rijkevorsel, kadastraal gekend als Rijkevorsel, tweede afdeling, sectie E, nummers
172w6, 172x6 en 172y6, samen 580 m² groot aan minimaal de schattingsprijs.
Artikel 2:
Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte.
VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 4/10
tot en met 4/13.
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
De agendapunten 4/10 tot en met 4/13 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze
worden goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1)
en 13-14-15-16 (cluster 3). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te
Herentals en Olen. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
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Alle innemingen van de onteigeningsplannen voor de aanleg van de fietsostrade F105
Herentals-Balen voor clusters 1 (in Herentals en Olen) en 3 (in Mol en Balen) werden
ondertussen aan de provincieraad voorgelegd voor goedkeuring.
De innemingen in eigendom van de NMBS en van Infrabel werden niet aan de
provincieraad voorgelegd omdat deze in het verleden niet aangekocht dienden te
worden; hiervoor werden bezettingsovereenkomsten afgesloten.
De NMBS heeft nu echter laten weten toch over te willen gaan tot de verkoop van
haar eigendommen. Gedeeltelijk betreft het de innemingen zoals aangeduid op de
onteigeningsplannen, maar gedeeltelijk betreft het ook percelen die de NMBS enkel in
haar totaliteit wil verkopen, omdat de restpercelen door hun oppervlakte en vorm
nog maar moeilijk verkoopbaar zijn en aldus hun waarde verliezen.
De NMBS vraagt voor al deze percelen samen een verkoopprijs van 332.004,00 EUR.
Het gaat om 15 percelen gelegen in cluster 1 (322.804,00 EUR), en om 5 percelen in
cluster 2 (9.200,00 EUR). De NMBS kon geen schattingsverslagen bezorgen om deze
prijs te staven, en beperkte zich tot volgende mededeling: “De prijs is onze
boekwaarde. Zoals uitgelegd op het vorig overleg kunnen wij hieronder niet
verkopen, aangezien wij dan boekhoudkundig verlies maken.”
Aanvankelijk wou de NMBS enkel volledige percelen verkopen en bedroeg de
vraagprijs maar liefst 2.500.000,00 EUR. Na lange onderhandelingen ging de NMBS
akkoord met de verkoop van perceeldelen voor het merendeel van de percelen, én
met een lagere verkoopprijs. Zij heeft hiervoor de boekwaarde van de betrokken
percelen laten herwaarderen door een auditbureau. Ook werden enkele percelen
geschrapt omdat die uiteindelijk eigendom bleken te zijn van Infrabel (waarvoor een
bezettingsovereenkomst wordt afgesloten). De uiteindelijke vraagprijs van
332.004,00 EUR is nog altijd hoger dan de onteigeningsvergoeding die het team
Vastgoed heeft berekend op basis van een eigen schattingsverslag (276.961,21 EUR;
Gelet op het feit dat het op basis van bestaande onteigeningswetgeving en
rechtspraak niet helemaal duidelijk is of een onteigening van de NMBS mogelijk is
stellen het team Vastgoed en de dienst Mobiliteit voor akkoord te gaan met de
vraagprijs van 332.004,00 EUR voor de 15 percelen in cluster 1 en de 5 percelen in
cluster 2.
Dit verslag beperkt zich tot de aankoop van 15 percelen in clusters 1 en 3 voor een
bedrag van 322.804,00 EUR. Omdat verondersteld werd dat deze innemingen niet
verworven
dienden
te
worden
(vroeger
werkte
de
NMBS
met
bezettingsovereenkomsten
cfr
Infrabel),
werden
de
desbetreffende
onteigeningsplannen nooit aan de provincieraad voorgelegd. Aangezien de erop
vermelde innemingen niet altijd meer van toepassing zijn - sommige aankopen
betreffen immers volledige percelen en niet de vermelde innemingen - worden deze
plannen ook nu niet meer ter goedkeuring voorgelegd. Wel worden ze meegegeven
als bijlage ter informatie.
De 15 benodigde innemingen hebben een totale kadastrale oppervlakte van 12.698
m². De totale oppervlakte van de aankoop bedraagt evenwel 13.057 m².
Het betreft volgende bijkomende innemingen op de onteigeningsplannen
‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 1, plannummers IN20211 en IN20212’,
‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 2, plannummer IN20213A’, Fietsostrade

143

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

spoorlijn 15, deelproject 3, plannummer IN20214’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15,
deelproject 4, plannummers IN20215 en IN20216’’: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 en 4.2.
De innemingen zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7), woongebied (1.8 en 3.1), parkgebied (2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) en agrarisch gebied
(4.1 en 4.2).
De bodemattesten zijn blanco, behalve die voor innemingen 1.2, 1.3 en 1.4. Uit de
gegevens blijkt echter dat er op deze percelen geen verdere maatregelen uitgevoerd
moeten worden en dat zij bijgevolg verkocht mogen worden.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Krediet is voorzien in het budget.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 9 juli 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat voor de aanleg van de fietsostrade F105 Herentals-Balen een
aantal grondverwervingen nodig zijn;
Gelet op de onteigeningsplannen ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 1,
plannummers IN20211 en IN20212’, ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 2,
plannummer IN20213A’, Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 3, plannummer
IN20214’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 4, plannummers IN20215 en
IN20216’’;
Gelet op de brief van 13 maart 2020 van de NMBS over de intentie tot de verkoop
van percelen voor de aanleg van de fietsostrade F105 Herentals-Balen;
Gelet op de bodemattesten;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de
aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen Herentals en Balen, wordt
machtiging gegeven tot de aankoop jegens de NMBS tegen een totaal bedrag van
322.804,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen) van de hierna volgende percelen
vermeld bij de innemingen van de onteigeningsplannen ‘Fietsostrade spoorlijn 15,
deelproject 1, plannummers IN20211 en IN20212’, ‘Fietsostrade spoorlijn 15,
deelproject 2, plannummer IN20213A’, Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 3,
plannummer IN20214’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 4, plannummers
IN20215 en IN20216’’:
- Inneming 1.1, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 71m/deel en 1.806 m² groot.
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- Inneming 1.2, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 70w/deel en 1.586 m² groot.
- Inneming 1.3, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 21/02b/deel en 170 m² groot.
- Inneming 1.4, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 22c/deel en 1.153 m² groot.
- Inneming 1.5, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 17e/deel en 1.118 m² groot.
- Inneming 1.6, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 15e/deel en 602 m² groot.
- Inneming 1.7, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F,
nummer 6g/deel en 184 m² groot.
- Inneming 1.8, ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie A,
nummer 337l/deel en 561 m² groot.
- Inneming 2.1: het perceel ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling,
sectie B, nummer 710p, 705 m² groot (volledig perceel).
- Inneming 2.2: het perceel ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling,
sectie B, nummer 711e, 459 m² groot (volledig perceel).
- Inneming 2.3: het perceel ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling,
sectie B, nummer 712f, 345 m² groot (volledig perceel).
- Inneming 2.4: het perceel ten kadaster gekend als Herentals, 1ste afdeling,
sectie B, nummer 714e, 596 m² groot volgens kadaster en 631 m² groot volgens
meting (volledig perceel).
- Inneming 3.1, ten kadaster gekend als Herentals, 2de afdeling, sectie C, zonder
nummer/deel en 2.945 m² groot.
- Inneming 4.1, ten kadaster gekend als Olen, 1ste afdeling, sectie C, nummer
9/02d/deel en 767 m² groot.
- Inneming 4.2, ten kadaster gekend als Olen, 1ste afdeling, sectie C, zonder
nummer/deel en 60 m² groot.
VOORZITTER.-Zijn daar tussenkomsten over? Geen.
Nr. 4/15 van de agenda
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 5-6-7-9-10-11-12
(cluster 2). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te Geel en Mol.
Goedkeuring.
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Verslag van de deputatie
Alle innemingen van de onteigeningsplannen voor de aanleg van de fietsostrade F105
Herentals-Balen voor cluster 2 in Geel en Mol werden ondertussen aan de
provincieraad voorgelegd voor goedkeuring.
De innemingen in eigendom van de NMBS en van Infrabel werden niet aan de
provincieraad voorgelegd omdat deze in het verleden niet aangekocht dienden te
worden; hiervoor werden bezettingsovereenkomsten afgesloten.
De NMBS heeft nu echter laten weten toch over te willen gaan tot de verkoop van
haar eigendommen. Gedeeltelijk betreft het de innemingen zoals aangeduid op de
onteigeningsplannen, maar gedeeltelijk betreft het ook percelen die de NMBS enkel in
haar totaliteit wil verkopen, omdat de restpercelen door hun oppervlakte en vorm
nog maar moeilijk verkoopbaar zijn en aldus hun waarde verliezen.
De NMBS vraagt voor al deze percelen samen een verkoopprijs van 332.004,00 EUR.
Het gaat om 15 percelen gelegen in cluster 1 (322.804,00 EUR), en om 5 percelen in
cluster 2 (9.200,00 EUR). De NMBS kon geen schattingsverslagen bezorgen om deze
prijs te staven, en beperkte zich tot volgende mededeling: “De prijs is onze
boekwaarde. Zoals uitgelegd op het vorig overleg kunnen wij hieronder niet
verkopen, aangezien wij dan boekhoudkundig verlies maken.”
Aanvankelijk wou de NMBS enkel volledige percelen verkopen en bedroeg de
vraagprijs maar liefst 2.500.000,00 EUR. Na lange onderhandelingen ging de NMBS
akkoord met de verkoop van perceeldelen voor het merendeel van de percelen, én
met een lagere verkoopprijs. Zij heeft hiervoor de boekwaarde van de betrokken
percelen laten herwaarderen door een auditbureau. Ook werden enkele percelen
geschrapt omdat die uiteindelijk eigendom bleken te zijn van Infrabel (waarvoor een
bezettingsovereenkomst wordt afgesloten). De uiteindelijke vraagprijs van
332.004,00 EUR is nog altijd hoger dan de onteigeningsvergoeding die het team
Vastgoed heeft berekend op basis van een eigen schattingsverslag (276.961,21 EUR;
dit bedrag geldt voor de aankoop van uitsluitend perceeldelen en slaat dus wel op
een kleinere totale grondoppervlakte dan het bedrag van 332.004,00 EUR); Gelet op
het feit dat het op basis van bestaande onteigeningswetgeving en rechtspraak niet
helemaal duidelijk is of een onteigening van de NMBS mogelijk is stellen het team
Vastgoed en de dienst Mobiliteit voor akkoord te gaan met de vraagprijs van
332.004,00 EUR voor de 15 percelen in cluster 1 en de 5 percelen in cluster 2.
Dit verslag beperkt zich tot de aankoop van 5 percelen in cluster 2 voor een bedrag
van 9200,00 EUR. Omdat verondersteld werd dat deze innemingen niet verworven
dienden te worden (vroeger werkte de NMBS met bezettingsovereenkomsten cfr
Infrabel), werden de desbetreffende onteigeningsplannen nooit aan de provincieraad
voorgelegd. Aangezien de erop vermelde innemingen niet altijd meer van toepassing
zijn - sommige aankopen betreffen immers volledige percelen en niet de vermelde
innemingen - worden deze plannen ook nu niet meer ter goedkeuring voorgelegd.
Wel worden ze meegegeven als bijlage ter informatie.
De 5 benodigde innemingen hebben een totale kadastrale oppervlakte van 1.347 m².
De totale oppervlakte van de aankoop bedraagt evenwel 1.573 m².
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Het betreft volgende bijkomende innemingen op de onteigeningsplannen ‘Fietsostrade
spoorlijn 15, deelproject 11, plannummers IN20205 en IN20206’ en ‘Fietsostrade
spoorlijn 15, deelproject 12, plannummers IN20204 en IN20205’: 11.2, 11.3, 11.4,
12.1 en 12.2.
De innemingen zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (11.2a en 11.3b) en
in agrarisch gebied (11.2b, 11.2c, 11.3a, 11.3c, 11.4, 12.1 en 12.2).
De bodemattesten zijn blanco.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Krediet is voorzien in het budget.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 9 juli 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat voor de aanleg van de fietsostrade F105 Herentals-Balen een aantal
grondverwervingen nodig zijn;
Gelet op de onteigeningsplannen ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 11,
plannummers IN20205 en IN20206’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 12,
plannummers IN20204 en IN20205’;
Gelet op de brief van 13 maart 2020 van de NMBS over de intentie tot de verkoop van
percelen voor de aanleg van de fietsostrade F105 Herentals-Balen;
Gelet op de bodemattesten;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de
aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen Herentals en Balen, wordt
machtiging gegeven tot de aankoop jegens de NMBS tegen een totaal bedrag van
9.200,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen) van de hierna volgende percelen
vermeld bij de innemingen van de onteigeningsplannen ‘Fietsostrade spoorlijn 15,
deelproject 11, plannummers IN20205 en IN20206’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15,
deelproject 12, plannummers IN20204 en IN20205’:
- Inneming 11.2 (A+B+C), ten kadaster gekend als Geel, 1ste afdeling, sectie F,
zonder nummer/deel en 435 m² groot.
- Inneming 11.3 (A+B+C): het perceel ten kadaster gekend als Geel, 1ste afdeling,
sectie I, zonder nummer, 668 m² groot (volledig perceel).
- Inneming 11.4: het perceel ten kadaster gekend als Geel, 1ste afdeling, sectie I,
nummer 18/02, 8 m² groot (volledig perceel).
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- Inneming 12.1, ten kadaster gekend als Mol, 3de afdeling, sectie E, zonder
nummer/deel en 286 m² groot.
- Inneming 12.2, ten kadaster gekend als Mol, 3de afdeling, sectie E, zonder
nummer/deel en 176 m² groot.
VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 4/14
en 4/15.
De stemming kan starten. Mijnheer Dillen. Mevrouw Jacques. Mijnheer Bellens. Ze
stemmen ja.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
De agendapunten 4/14 en 4/15 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden
goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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6. Interpellaties
Nr. 6/1 van de agenda
Interpellatie in verband met thuiswerk, ingediend door Tobias Daneels
(Groen).
Interpellatie
Tijdens de ongeziene coronacrisis zijn er ook ongeziene maatregelen getroffen.
Provincieraadszittingen en commissies werden van thuis uit georganiseerd en alles
verliep vlekkeloos, met complimenten voor de IT dienst van de provincie. En ook
veel mensen konden hun job van thuis uit doen, nogmaals complimenten voor de
IT dienst! En dat heeft natuurlijk ook andere effecten dan dat er minder mensen in
het provinciehuis zijn om elkaar mogelijk te besmetten. Bijvoorbeeld minder
mensen die met hun auto het centrum van Antwerpen binnen moeten rijden om op
hun werk te geraken, met minder files en minder luchtvervuiling als gevolg.
Tegelijk konden meer mensen een beter evenwicht hebben tussen gezin en werk,
waardoor velen hun kinderen meer dan ooit zagen, zonder minder werk te leveren.
En daar had ik een paar vragen over. Zijn er cijfers over hoeveel mensen van de
administratie goed hun job kunnen uitoefenen op een goeie manier? En dan meteen
de volgende vraag. Hoe denkt de deputatie erover om in de toekomst misschien
meer thuiswerk toe te laten of zelfs te stimuleren? Hier zouden jullie alvast een
paar SDG’s mee kunnen verdienen. En een ander effect van meer thuiswerk kan
zelfs ook meer ruimte-efficiëntie zijn. Als personeelsleden beurtelings thuis werken
en er in het provinciehuis een flex desk systeem is, kan dat ervoor zorgen dat er
veel kantoorruimte vrij komt. En dat brengt ons meteen bij een oude discussie,
namelijk of het niet interessant is om een deel van al deze mooie kantoorruimte
een andere bestemming te geven. Dit kan de budgetten van de provincie, die
waarschijnlijk ook te lijden hebben onder de coronacrisis, een boost geven. Hoe
denkt de deputatie daarover.
Alvast bedankt.
VOORZITTER.- En dan zijn wij aan de interpellatie, een interpellatie ingediend door
mijnheer Daneels. Mijnheer Daneels, aan u het woord en dan mag ik al vragen aan de
vergadering voor punt 7 op uw ABM aan te duiden, zodat wij zo meteen de geheime stem
langs ABM kunnen laten verlopen.
De heer DANEELS.- Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Dag collega’s.
Tijdens de ongeziene coronacrisis zijn er natuurlijk ook ongeziene maatregelen getroffen.
Wij hebben dat vorige week ook nog uitgebreid mogen horen.
Provincieraadzittingen en commissies werden van thuis uit georganiseerd en alles verliep
vlekkeloos, hebben wij kunnen merken, nog altijd, want er zijn een paar collega’s, digitaal
aan het volgen, waarvoor natuurlijk complimenten ook voor de IT-dienst van de provincie en
er zijn ook veel mensen, die dat hun job van thuis uit konden doen en ook daar zijn
complimenten voor de IT-dienst op zijn plaats en dat heeft natuurlijk ook andere
effecten, dan simpelweg minder mensen hier in het provinciehuis om elkaar te besmetten,
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bijvoorbeeld minder mensen die met hun auto het centrum van Antwerpen binnen moeten
rijden om op hun werk te geraken, dus ook minder files, minder luchtvervuiling als gevolg.
En tegelijkertijd konden meer mensen een beter evenwicht hebben tussen gezin en werk.
Ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb dat van vrienden gehoord.
Daar had ik dan toch een paar vragen over: zijn er eigenlijk cijfers over hoeveel mensen
van de administratie goed hun job kunnen uitoefenen op deze manier, van thuis uit werken
dan? En meteen de volgende vraag: hoe denkt de deputatie erover om in de toekomst
misschien meer thuiswerk toe te laten dan nu het geval was, voor de coronacrisis of zelfs
te stimuleren? Hier zouden jullie alvast een paar SDG’s en ik heb de mooie vlag hierbuiten
zien hangen, mee kunnen verdienen. En een ander effect van meer thuiswerk kan zelfs ook
meer ruimte-efficiëntie zijn, als personeelsleden beurtelings thuiswerken, is er in het
provinciehuis natuurlijk meer plaats, als er bijvoorbeeld een flex desksysteem is en dat
kan er weer voor zorgen dat er kantoorruimte en misschien zelfs hele verdiepingen
vrijkomen, wie weet?
En dat brengt ons misschien meteen ook bij een oudere discussie, namelijk of het niet
interessant is om een deel van dit mooie gebouw, van al die mooie kantoorruimten een
andere bestemming te geven? Het kan de budgetten van de provincie, die waarschijnlijk
ook een beetje te lijden hebben gehad onder de coronacrisis een boost geven, want ik hoor
van tal van bedrijven dat het effectief wel iets is wat op de planning staat. Alvast bedankt.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Verhaert?
Mevrouw VERHAERT.- Ik zou even willen aansluiten bij de complimenten, die hier worden
gegeven aan de technische ondersteuning, die ook wij raadsleden hebben ontvangen in deze
moeilijke periode, wanneer wij van thuis uit moesten vergaderen. Ik heb ook de
gelegenheid gehad wat vergelijking te kunnen maken met andere, vergaderculturen en ik
moet zeggen: mensen van de provincie, die hebben dat uitstekend gedaan. Dat is wat ik
kort wilde toevoegen, ik heb nog een hele kleine vraag, die wel past in de thematiek over
thuiswerken of soms niet kunnen thuiswerken.
Wij hebben vorige week een overzicht gekregen van welke maatregelen allemaal genomen
zijn om de medewerkers van de provincie zo goed mogelijk te begeleiden door deze
moeilijke periode heen. Een van de maatregelen die werd opgesomd was het opnemen van
federaal coronaverlof voor werkende ouders met jonge kinderen. Ik vind dat een bijzonder
fijne en sterk gewaardeerde maatregel, maar ik kom eventjes terug op mijn vraag, die ik
stelde, ik denk in de provincieraad van april: waarom de medewerkers van het provinciaal
onderwijs, dat niet hebben gekregen? Nu is intussen dat coronaverlof, ouderschapsverlof
nog verlengd, tot eind deze maand, dus mijn vraag is heel kort: is dat intussen wel
opengesteld voor de mensen van het provinciaal onderwijs, want alle andere netten in de
provincie Antwerpen, hebben daar wel mogelijkheid toe gehad? Provinciaal onderwijs, bij
woorden van de gedeputeerde, in de provincieraad van april, niet.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde De Haes.
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De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, dank u wel, collega Daneels.
Zoals u in uw interpellatie heeft aangegeven, heeft de coronacrisis inderdaad heel hard
ingehakt of grote impact gehad op onze interne organisatie en ik denk dat wij inderdaad op
een bepaald moment heel snel hebben moeten schakelen op een aantal punten. Een daarvan
was de thuiswerkverplichting en zoals al aangegeven is, hebben wij de mensen maximaal
ondersteuning gegeven en dat ging van VPN tot IT-infrastructuur, maar ook uitleveren van
stoelen, van bureaustoelen, dat is ook gebeurd en dat kwam omwille van de
thuiswerkverplichting. Na die thuiswerkverplichting in mei/juni hebben wij een opbouw
opgezet om tot op de werkvloer van een maximale bezetting van 50% van de
administratieve verdiepingen.
In augustus is dat opnieuw weer wat afgebouwd en in september is dat terug gefaseerd
opgebouwd tot 50%. Dus thuiswerk, maar ook het digitaal overleg blijft dus aanbevolen,
maar op maat. Dat wil zeggen dat leidinggevenden eigenlijk hun medewerkers kunnen
vragen om zich toch ter plaatse te melden, zowel voor individuele feedbackgesprekken, als
bijvoorbeeld voor teamoverleg. En dat zijn de overlegmomenten waar er natuurlijk fysiek
overleg een meerwaarde biedt. De maximum capaciteit, die houden van 50% bezetting, die
houden wij nog voor onbepaalde tijd aan, dat heeft natuurlijk te maken met de strenge
sanitaire maatregelen, de afstandregels, de looprichtingen, die er in opgezet zijn, de
mondmaskerplicht in een gedeelte van het gebouw en ook en dat is niet onbelangrijk, een
aantal van de faciliteiten zijn maar gedeeltelijk heropend, zoals het restaurant, de fitness,
dat zit allemaal nog een beetje low profile.
Wij zijn er natuurlijk heel goed van bewust dat corona in een zekere mate ook een nieuwe
gewoonte, dat is waarschijnlijk ook een stuk disruptief is geweest en dat zou een
aanleiding geven tot mogelijke aanpassingen in de toekomst van de werkorganisatie en na
afloop van de crisis, zullen wij niet aarzelen om het reglement telewerken te herzien. Wij
gaan ons baseren op ons eigen negatieve of positieve ervaringen van de huidige regeling,
maar toevallig had ik de Universiteit Antwerpen, ook daar is men al bezig met onderzoeken
naar de nieuwe regels of de nieuwe gewoonten en de nieuwe manier van samenwerken en
daar maakt men toch ook al heel snel het onderscheid in bepaalde functies, bepaalde
momenten of bepaalde taken in een functie, bepaalde manieren van overleg, bepaalde
manieren van werken en zoals ik altijd al zeg: het is voor onze domeinwachters echt niet
mogelijk om telewerk te doen.
Er zijn beperkingen, er zijn mogelijkheden en dat maakt dat wij daar zeker voor open staan
om daarmee over na te denken, maar op dit moment is het echt nog wel te vroeg om
conclusies te trekken over de kantooroppervlakten, omdat we eigenlijk met die 50%
bezetting vol zitten. Alles is ingenomen omwille van de sanitaire maatregelen en wij hebben
zelfs ons zo moeten organiseren, en dat is gelukt, dus de huidige beschikbare oppervlakte,
die lukt om ook al die vergaderingen, die wij wel willen doen, om die te doen. En wij zijn er
ons ook van bewust dat, dat op een bepaald moment je niet puur op virtuele teams kan
blijven werken. De mensen moeten eens binnenkomen, moeten elkaar zien, zeker op
creatieve of moeilijkere vergaderingen, waar een ei moet gelegd worden.

151

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Ik denk dat dat, wij zijn er heel goed van bewust, maar we hebben eigenlijk nog te weinig
wetenschap en op het moment zit ons gebouw vol met halfvol te zitten. Klinkt raar, maar
het is zo omwille van de 50% bezetting, die wij toepassen omwille van de sanitaire regels.
Dus wat de tweede vraag betreft, het federale coronaverlof, kijk ik eens naar collega
gedeputeerde Lemmens.
Ik hoop dat dit een antwoord is op uw vraag. Wij zijn er heel sterk mee bezig, want wij
weten allemaal, wij kennen ook de, wij hebben zelf ook al de negatieve, maar ook de
positieve, als ik het zo mag zeggen, effecten ervaren. Ik kom uit Heist-op-den-Berg en ik
kan terug over de E313 naar hier komen. Ik kon. Het is bijna terug gedaan.
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dank u wel, ja, voorzitter, collega’s, mevrouw
Verhaert.
Ik kan kort zijn: wij hebben die vraagstelling op het POA besproken, rond het
ouderschapsverlof voor onze leerkrachten.
Wij zijn op die vraag niet ingegaan en wij hebben dat ook op het overleg met de vakbonden
besproken. Die hebben daar een aantal opmerkingen op gegeven, maar wij zijn die niet
gevolgd. Wat was de reden, waarom wij in het POA dat niet gevolgd zijn, die vraag? Wel,
omdat wij natuurlijk ook moeten zien dat wij de werking van de scholen moeten kunnen
blijven garanderen en ik zal u vertellen met de coronacrisis die wij momenteel meemaken,
met de besmettingen zowel voor leerkrachten, als voor leerlingen is dit al geen evidentie,
dus wij denken dat wij in het onderwijs op die vraag niet in kunnen gaan, dat is ook de
beslissing van het POA geweest. Dank u wel.
VOORZITTER.- Mijnheer Daneels?
De heer DANEELS.- Ja, bedankt, gedeputeerde De Haes voor het uitgebreide antwoord.
Ik denk inderdaad dat iedereen wel de voordelen heeft gezien en ik ben heel blij dat jullie
na, hopelijk, als heel dit coronaverhaal hopelijk zo snel mogelijk achter de rug is, dat jullie
dan inderdaad een analyse kunnen maken van: waar kunnen we eventueel meer telewerk
toelaten?
Want de faciliteiten zijn er nu in snel tempo naar gemaakt en inderdaad, de vraag van de
kantooroppervlakte zou inderdaad zijn voor het post-coronatijdperk, zeg maar, en dan
kunnen wij inderdaad eens bekijken, mochten meer mensen thuiswerken, of dat er dan
eventueel daar iets efficiënter mee omgesprongen kan worden, want het zou natuurlijk
heel spijtig zijn, mochten delen van dit mooie gebouw leeg komen te staan, omdat mensen
thuiswerken. Wij gaan ze ook niet hier laten werken om dan de kantoren te vullen, dus het
lijkt mij interessant om op te volgen binnenkort. Alvast bedankt.
VOORZITTER.- Goed, dank je wel. Mevrouw Verhaert?
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Mevrouw VERHAERT.- Ja, collega, ik heb natuurlijk alle begrip voor de moeilijke
omstandigheden waarin onderwijs moet georganiseerd worden in deze moeilijke periode,
maar het neemt niet weg: je zal maar leraar zijn met twee of wie weet drie kleine
kinderen, die op dat ogenblik niet naar school kunnen gaan en zelf ook nog eens, zij het dan
virtueel voor de klas moeten staan, dat is niet gemakkelijk en u heeft nu wel beslist om het
corona-ouderschapsverlof niet toe te kennen aan de mensen van het provinciaal onderwijs,
maar ze kunnen dan en dat zal wellicht ook gebeuren, het gewone ouderschaps- of andere
verloven aanvragen, waardoor zij evenzeer niet voor de klas staan.
En dan indachtig de woorden van collega gedeputeerde De Haes, die net zei: ja, wij moeten
toch wel opletten, dat wij mensen in een vergelijkbare situatie niet op een andere manier
gaan behandelen. Ja, dan denk ik: de andere medewerkers van de provincie, die krijgen dus
wel toegang tot het corona-ouderschapsverlof en de mensen van het provinciaal onderwijs
niet, dat lijkt mij een ongelijke behandeling, nog niet verder gesproken dan over de andere
onderwijsnetten in de provincie Antwerpen, waar men het wel allemaal vlot toekende.
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, collega Verhaert. Bon, gelijke behandeling, ik denk
dat collega De Haes heeft gezegd: op maat van iedereen. Wij denken dat er natuurlijk toch
nog wel een verschil is.
Wij willen ons personeel, zo gelijk mogelijk behandelen, het onderwijs is toch wel een
speciale en zeer goede categorie, waar wij mee moeten omgaan. Het onderwijs, die mensen,
hebben toch nog andere voordelen, die dan ook weer het provinciaal onderwijs niet heeft,
maar ik benadruk: wij zullen die zaken monitoren, want ik denk dat dat belangrijk is, wat
dat wij nu moeten doen. Wij moeten zien hoe die coronapandemie momenteel zich nog
verder zet en hoe dat we dit moeten opvangen in onze scholen. En ik wil zeker en vast hier
zeggen dat wij met POA dagdagelijks dit verhaal monitoren, maar op vlak van de vraag, die
u heeft gezegd, die u heeft gesteld rond de problematiek van het ouderschapsverlof, ja
daarop hebben wij duidelijk de keuze gemaakt om dit niet te doen, gezien dat er nog tal
van andere mogelijkheden zijn voor het onderwijzend personeel.
VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert.
Mevrouw VERHAERT.- Dat is ook net wat ik kom te zeggen, dus de mensen die werkelijk in
de onmogelijkheid verkeren om les te gaan geven, omdat hun kleine kinderen nog thuis
zitten, omdat die scholen dan gesloten zijn, die gaan dan uitwijken naar een ander
verlofsysteem, maar met dat grote verschil dat dat financieel niet zo aantrekkelijk is, als
het corona-ouderschapsverlof en dan denkend aan wat wij net hebben besproken over de
mensen in de zorg.
Er werd hier al eerder gezegd: applaus, dat kan je niet eten, ik heb evenzeer staan
applaudisseren voor de mensen in het onderwijs, die het beste van zichzelf geven, maar nu
was er een mogelijkheid om daar een tegemoetkoming te doen en men kiest ervoor om die
niet toe te kennen. Ik vind dat een gemiste kans.
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VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat is uw mening, mevrouw Verhaert, maar ik denk dat
wij op een zeer positieve manier en zeer dichtbij onze mensen in het onderwijs staan en ik
zeg het nog: wij monitoren dit en de appreciatie voor de mensen in het onderwijs is zeer
groot, maar u moet begrijpen, als je corona-ouderschapsverlof opneemt, dat is soms heel
kort dag, dan moet je heel snel kunnen schakelen en dat is niet evident om een school te
organiseren en de verantwoordelijkheid van de leerkrachten, van de directies is natuurlijk
ten opzichte van heel veel mensen die daar les komen volgen, ten opzichte van de leerlingen
en daar moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen, dus ik ga niet ervoor zorgen dat
scholen niet, maar ook niet kunnen geopend blijven, omdat er nog eens extra veel verlof
kan opgenomen worden.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Ik denk dat wij dan aan het einde zijn van deze discussie
en ineens ook aan het einde van de openbare zitting en dan moet ik vragen aan het publiek
om de zaal te verlaten, zodat wij verder kunnen gaan met de besloten vergadering en
iedereen heeft ondertussen punt 7/1 geopend op ABM.
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7. BESLOTEN VERGADERING
Nr. 7/1 van de agenda
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging
samenstelling. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Men gaat over tot de geheime stemming. 33 leden nemen eraan deel. Er
zijn 33 stemmen ja.
De vergadering wordt gesloten om 15.47 uur.
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