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De vergadering wordt geopend te 14.01 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw BAETEN Els 
Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 
De heer BELLENS  Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
De heer CORLUY Bert 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
De heer CUYT Rony 
De heer DE COCK Koen 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer FEYAERTS Patrick 
De heer GEUDENS Frank 
De heer GEYSEN Kris 
Mevrouw GIELEN Pascale 
De heer GODDEN Jürgen 
De heer GOOSSENS Kris 
Mevrouw GÜLHAN Saadet 
De heer HELSEN Koen 
De heer HENS Werner 
De heer HUIJBRECHTS Jan 
Mevrouw JACQUES Ilse 
De heer JANSSEN Patrick 
De heer JANSSENS Eric 
De heer KERREMANS Koen 
De heer LEMMENS Luk 
De heer MARCIPONT Daniël 
De heer MEEUS Michel 
De heer MERCKX Kris 
Mevrouw MICHIELSEN Inge 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
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De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
Mevrouw VAN GOOL Greet 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 
De heer VAN HOVE Bart 
Mevrouw VAN HOVE Katleen 
Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
Mevrouw VANALME An 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
De heer VOLLEBERGH Steven 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
De heer WILLEKENS Tim 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: Mevrouw Yolande Avontroodt, Mevrouw Annie Bwatu Nkaya, Mevrouw 
Iefke Hendrickx, Mevrouw Loes Van Cleemput, De heer Roel Van Eetvelt en Mevrouw 
Linda Verlinden. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 OPENBARE VERGADERING 
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Haes. 
 
 
Uiteenzetting van de heer Jan DE HAES over groen- en recreatiedomeinen, 
sport, toerisme, veiligheid, personeel en organisatieontwikkeling. 
 
 
De heer DE HAES staat hier, volgens eigen zeggen, als nieuwbakken gedeputeerde om 
het beleid voor het komende jaar voor te stellen. Het is dan ook logisch dat er vooral 
verder gewerkt zal worden aan het uitgestippelde beleid en dat er enkele zaadjes geplant 
zullen worden voor de toekomst. 
 
Het veiligheidsbeleid heeft een grote prioriteit en Campus Vesta speelt daarin een 
sleutelrol. Er wordt een masteropleiding internationale rampen voorbereid in 
samenwerking met de K U Leuven. Deze zal ook geëvalueerd worden. Daarnaast wordt 
voor de opleiding een internationale samenwerking geopperd. Hiertoe worden 
voorzichtige gesprekken gevoerd. 
 
In het PVI (provinciaal veiligheidsinstituut) liep er afgelopen jaar een campagne play-
pauze-stop rond beeldschermgebruik. Vanaf januari 2018 wordt er een nieuwe campagne 
gelanceerd: ‘kop op’. Deze is gericht aan sociale media-gebruikers. In de campagne zal 
de nadruk liggen om de balans te houden omdat het gebruik van sociale media stress 
veroorzaakt en ook tijdrovend is. Er zijn twee doelgroepen: de natives, dat zijn de 
jongeren die met sociale media zijn opgegroeid en de immigrants dat is de 
leeftijdscategorie erboven die ook veel tijd besteden aan sociale media. De campagne 
vraagt om zich bewust te zijn van het sociale media-gebruik en de negatieve gevolgen 
tegen te gaan door af en toe ‘omhoog te kijken’. 
 
Op het vlak van personeelsbeleid wordt er niet verder bespaard en wordt de 
contractualisering verdergezet. Deze gebeurt warm, onder meer door de uitbouw van de 
2e pensioenpijler. Op het beleidsdomein van Vrije Tijd blijven de investeringen lopen. Er 
wordt verder gewerkt aan de beheersplannen. De domeinen zijn een belangrijk 
uithangbord voor de provincie: ze zijn toegankelijk en bieden de beleving. 
 
 
De heer GEUDENS brengt het Rivierenhof onder de aandacht, volgens hem het mooiste 
park van de provincie. Het park is geen natuurgebied, maar er zijn toch heel wat 
zeldzame platen en dieren terug te vinden. Hij vraagt of het nog beter kan op vlak van 
fauna en flora. De aanwezige sportclubs zijn naar de rand verwezen om daar een mooie 
thuis te krijgen, toch hoopt spreker dat er ook in het park sport beoefend en bekeken 
kan worden. Daarnaast vindt de heer Geudens het park een prachtige plek om 
verblijfstoerisme aan te bieden, dit kan in de vorm van een sporthotel of enkele kamers 
in het kasteel van het Rivierenhof voor buitenlandse gasten of pasgetrouwden. 
 
Vervolgens haalt de heer Geudens de verkeerstuin aan. Deze heeft nu een recreatieve 
functie en wordt druk bezocht. Volgens spreker kan het onderhoud wel beter. Ook op het 
vlak van kunst in het park werd vroeger eerder traditionele kunst gekozen, waar men nu 
vernieuwend durft zijn. Hij hoopt dat er op de ingeslagen weg wordt verdergegaan. In 
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het park is de nabijgelegen autostrade, de E313, steeds hoorbaar aanwezig. Spreker 
vraagt dan ook met aandrang voor de ondertunneling van die autostrade. Met de 
overkapping van de ring, meent hij dat dit een mogelijkheid is. Ten slotte merkt hij op 
dat er nooit een Antwerpenaar gedeputeerde was voor het Rivierenhof, toch is er altijd 
goed werk geleverd. Hij meent dat de lat hoog ligt voor gedeputeerde De Haes. 
 
 
De heer CUYT meent dat het domein d’Ursel een voorbeeld is van gedegen provinciaal 
beleid, het mag dan niet het mooiste park van de provincie zijn, maar zeker wel het 
mooiste kasteel. Spreker belicht vervolgens de geschiedenis van het kasteel tot 1994 
wanneer de provincie het kasteel en het park aankoopt. Vanaf de aankoop heeft de 
provincie in het domein en het kasteel geïnvesteerd: de ruwbouwrenovatie van het 
kasteel, interieurrestauratie, aankoop stukjes grond ter vervollediging van het terrein, 
restauratie van het poortgebouw, herstelling van de historische fruitmuur,… Recent 
zetten de tentoonstellingen het kasteel verder op de kaart. 
 
Ook naar de toekomst toe dringen zich investeringen op: de parking loopt regelmatig 
onder water en de toegangs- en wandelwegen zijn in slechte staat. Er is een 
inhaalbeweging nodig om dit domein op dezelfde hoogte te brengen als de andere parken 
en domeinen. Ook een uitbreiding van het team is dan nodig. 
 
 
De heer CLAESSEN herinnert dat in het PRUP Rivierenhof de omvorming van de 
Hoofdvunderlei die Deurne-Zuid met Deurne-Noord verbindt, tot een parkweg 
opgenomen is. Hij vraagt of dit nog steeds de bedoeling is en wanneer dit gepland is. 
 
 
De heer MERCKX meent dat wanneer hij spreekt over sterke initiatieven van de provincie 
de domeinen en parken steeds een goed voorbeeld zijn. Hij dank dan ook de 
verantwoordelijken. 
 
 
De heer SCHOOFS heeft eerder een pleidooi gehouden voor het medegebruik van de 
provinciale recreatiedomeinen door lokale actoren en het lokale verenigingsleven. Een 
voorbeeld hiervan is de organisatie van de Zuid-Kempense Pijl, een wielerwedstrijd op 
het Zilvermeer. De organisatie heeft meermaals een wielerwedstrijd georganiseerd op 
deze locatie. Evenementen die telkens heel wat media-aandacht genereren, ook voor het 
Zilvermeer zelf. Bovendien gaan de wedstrijden telkens door in het stille seizoen: de 
winter, wat het organisatorisch gemakkelijker maakt. 
 
Recent heeft het Zilvermeer te kennen gegeven dat de wielerwedstrijd in 2018 niet kan 
doorgaan op het domein, net als andere eventuele evenementen georganiseerd door de 
vzw. Een meningsverschil ligt aan de basis van deze beslissing. Spreker wil geen partij 
kiezen, maar stelt dat dit vooral jammer is voor de vele vrijwilligers en medewerkers. 
Bovendien zou de stopzetting van de samenwerking voor 3 jaar gelden. Daarom heeft de 
heer Schoofs volgende concrete vragen: 

1. Is de deputatie op de hoogte van de beslissing en wordt deze gesteund? 
2. Is men van oordeel dat de betrokken evenementen een meerwaarde betekenen 

voor het Zilvermeer? 
3. Kan de bevoegde gedeputeerde een bemiddelende rol spelen? 

 
 
De heer VANDENDRIESSCHE vraagt of inzake de opleiding rampenmanagement ook de 
expertise van de Universiteit Antwerpen gebruikt wordt. 
 
 
De heer DE HAES is blij dat de aandacht voor de provinciale domeinen mooi verdeeld is 
tussen de regio’s in de provincie. Maar eerst over veiligheid: het is inderdaad de 
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bedoeling om ook de Universiteit Antwerpen te betrekken bij de opleiding 
rampenmanagement. 
 
Over het Rivierenhof heeft de gedeputeerde vandaag een proficiatmail ontvangen, 
precies afgesproken met de heer Geudens. Het is inderdaad een mooi domein met een 
unieke ligging en een uniek karakter met natuur en recreatie. De harde infrastructuur 
voor sportbeoefenaars is verwezen naar de rand van het park. Zo is de parking dichterbij 
en dit biedt meer mogelijkheden voor de sportclubs zelf. In het park zelf kan er nog 
gesport worden onder meer op het basketbalterrein. Ook is er recent een loopparcours 
door het park aangelegd. Een hotel in het Rivierenhof is geen evidentie. De verkeerstuin 
blijft behouden zoals deze nu bestaat en wordt goed onderhouden. De kunstwerken in 
het park zijn van Vlaamse kunstenaars en men probeert af en toe iets nieuws. Voor het 
geluid in het park zou het inderdaad een meerwaarde zijn als de E313 onder de grond 
gelegd zou kunnen worden. Met de overkapping van de ring wordt dat een mogelijkheid. 
 
Op het domein van kasteel d’Ursel is er inderdaad al veel werk verricht en staat er nog 
enorm veel werk te wachten. De heer Lemmens is bevoegd voor dit domein en heeft 
ingezet op het gebruik en het behoud van het domein. De aanwervingen gebeuren er en 
ook het onderhoud. Het is het onderhoud van een historische site. In samenwerking met 
Toerisme Vlaanderen zal er een optimalisatie van de toegangs- en wandelwegen 
gerealiseerd worden. Er wordt nagedacht over structurele aanwervingen omdat het 
kasteel en het domein dit verdienen. 
 
In verband met het PRUP Rivierenhof is de omvorming van de Hoofdvunderlei tot 
parkweg nog niet aan de orde. De deputatie blijft dit van nabij opvolgen. 
 
Op de vragen in verband met het Zilvermeer zou de heer De Haes viermaal ‘ja’ kunnen 
antwoorden. Het is inderdaad een toplocatie voor evenementen die mee aandacht geven 
voor het domein zelf. De beslissing tot de (tijdelijke) stopzetting van de samenwerking 
heeft te maken met ruis op de operationele samenwerking. Er is nood aan betere 
afspraken. Het is nu niet de moment om met stenen te gooien, maar het is belangrijk om 
de kiezels uit de schoen te verwijderen. Spreker zelf zal zijn rol opnemen als bemiddelaar 
en die bemiddeling zal op korte termijn opgestart worden. 
 
 
De heer SCHOOFS is blij met het antwoord, hij meent dat de kiezel inderdaad niet in de 
schoen mag blijven zitten. Hij benadrukt nogmaals dat er veel mensen betrokken zijn en 
dat een goede samenwerking noodzakelijk is.  
 
 
Ook de heer GEUDENS dankt de heer De Haes voor zijn antwoord. Hij meent dat de 
groendomeinen en recreatiecentra alleen al voldoende reden zijn om de provincies is 
stand te houden. 
 
 
De VOORZITTER legt de agendapunten ter stemming voor. 
 
 
Mevrouw NAERT meldt dat er een onthouding voor haar fractie genoteerd mag worden bij 
agendapunt 7/1. 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Budget 2018 en 
meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 31) 

 

 

Nr. 7/2 van de agenda 
 
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Budget 2018 en 
meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 7/3 van de agenda 
 
Evap Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Budget 2018 
en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

 

 

Nr. 7/4 van de agenda 
 
Evap Arboretum Kalmthout vzw. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-
2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 34) 

De agendapunten 7/1, 7/2, 7/3 en 7/4 worden goedgekeurd met 
53 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 35) 
 

 

Nr. 7/5 van de agenda 
 
Toegestane subsidies. Subsidie aan Kempens Landschap vzw. Financieel 
en werkingsverslag 2016. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 36) 

Kennis wordt genomen. 
 

 
 
Sport 
 
 
De heer MERCKX meldt dat het APB Sport haar laatste raad van bestuur heeft gehad. Hij 
meent dat er met de opheffing hiervan mooie projecten worden afgevoerd. Er is het 
beste gemaakt van de G-sport. Spreker wil dan ook graag alle betrokkenen bedanken. 
Voor het APB Sport werd telkens een echte raad van bestuur georganiseerd waar het 
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mogelijk was tot op het laagste niveau informatie te krijgen. Zo komt er inbreng van de 
mensen op het terrein die er met hun neus op zitten en met hun hart erbij. 
 
Daarnaast verheugd de heer Merckx zich op de campagne van het PVI ‘Kop op’. Hij 
meent dat we de doelgroepen moeten behoeden voor het ontsporen van de digitale lezer. 
 
 
Toerisme 
 

 

Nr. 7/6 van de agenda 
 
APB Toerisme provincie Antwerpen. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-
2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 38) 
 

 
 
Veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
APB Campus Vesta. Identificatienummer 40200100. Budget 2018 en 
meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 40) 
 
De heer MERCKX laat weten dat voor hem een bijkomende ja-stem 
genoteerd mag worden. 
 

 
 
Personeel en organisatieontwikkeling 
 
Mevrouw NAERT houdt een pleidooi voor de statutarisering van het personeel. Zij meent 
dat het statuut het beste is voor het personeel en ze verdedigt de vaste benoeming. Ze 
wil dit graag aantonen op basis van de exitgesprekken die de provincie organiseerde in 
het jaar 2016. Het verloop binnen het bestuur bedraagt 3,7 %. Dit wordt een normaal 
verloop genoemd in de privésector. Spreekster overloopt enkele cijfers in verband met de 
exitgesprekken en de redenen die opgegeven werden voor het vertrek. Ze meent dat met 
het vertrek van hogere functies ook het verlies van knowhow gepaard gaat. Het terug 
invoeren van de statutaire tewerkstelling kan hieraan remediëren. 
 
Mevrouw Naert lijst de voordelen van de statutaire tewerkstelling op: 
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1. Het is een garantie voor tewerkstelling: ook wanneer er moeilijk uren verwacht 
worden zullen er zich nog voldoende kandidaten aanbieden; 

2. Het is een garantie voor de continuïteit en de kwaliteitsvolle openbare 
dienstverlening; 

3. Het statuut biedt bescherming tegen willekeur. 
Spreekster meent dat contractuele tewerkstelling niet goedkoper is als je de kosten van 
de responsabiliseringsbijdrage optelt. 
 
 
De heer BOLLEN meent dat men bewust moet zijn van het gevaar van de 
contractualisering. In de ziekenhuizen waar men eerder al bezig was met de 
contractualisering swingen de bedragen van de resposabiliseringsuitgaven de pan uit. 
Men moet zich hiervan bewust zijn. Er moet een pot zijn voor het betaalbaar houden van 
de pensioenen van contractuelen en statutairen. 
 
 
Mevrouw COLSON meent dat bij de afslanking van de provincies niet meteen duidelijk 
was wat dit zou betekenen voor het betrokken personeel. Ze meent dat er in die tijden 
aan politieke recuperatie gedaan werd en onnodig angst gezaaid. Er is gebleken dat de 
angst onterecht was, want er zijn niet meer verschuivingen in het personeelsbestand dan 
voor de transitie. De in- en uitstroom van personeel hing niet alleen af van de transitie, 
want elke beslissing is genomen met respect voor het personeel. Bovendien werd de 
oplossing bereikt door sterke onderhandelingen. Spreekster meent dan ook dat een 
bedanking voor de inzet van oud-gedeputeerde Peeters en het departementshoofd van 
DMCO op z’n plaats is. 
 
 
De heer DE HAES bevestigt dat de exitgesprekken worden gedaan om iets bij te leren 
over het vertrek van collega’s, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden waar 
nodig. Het verloop is even groot als in de privésector en dus niet zo groot en zeker niet 
ongezond groot. Daarenboven blijkt het niet dat het ‘contractueel-zijn’ doorslaggevend 
is. De omgekeerde wordt bewezen: voor alle vacante plaatsen zijn er steeds voldoende 
sollicitanten. De contractualisering is 10 jaar geleden ingezet met als uitgangspunt de 
gelijke behandeling en dit gebeurt steeds in goed overleg met de vakbonden. Er bestaat 
ook een gentlemans agreement waar bestaande personeelsleden de garantie kregen dat 
zijn hun statuut konden behouden en waar de contractuelen een 2e pensioenpijler 
krijgen, maaltijdcheques en waar de inschaling van nieuwe medewerkers op een gunstige 
manier gebeurt. 
 
Wanneer het verloop onder controle is, is de contractualisering positief voor de 
continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Met nieuwe medewerkers komt er 
nieuw bloed binnen met nieuwe inzichten. Bovendien zijn er voldoende systemen van 
checks and balances die de medewerkers beschermen tegen willekeur. Als alles op een rij 
gezet wordt is de contractualisering niet per se goedkoper, maar de medewerkers vragen 
geen statuut. Ze vragen kansen. Voor de financiële pensioenlasten wordt een plan 
uitgewerkt tot 2030. 
 
 
Mevrouw NAERT heeft appreciatie voor het feit dat de exitgesprekken gevoerd worden. 
Ze vraagt om de contractualisering te evalueren en te overwegen om opnieuw statutairen 
aan te werven. Ze heeft recent twee zeer bekwame dames weten vertrekken waar 
iedereen het over eens was dat dit een groot verlies is. Men zegt dat er dan een nieuwe 
wind waait, maar zo’n verlies vangt een organisatie niet op. In de privé lost men dit op 
door meer te betalen, maar dat kan niet in een overheidsorganisatie. 
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De heer DE HAES wenst de dames waarmee de knowhow verdwijnt veel succes in hun 
volgende ervaring. Als deze personen in het bestuur hun rugzakje hebben kunnen vullen, 
is hij daar vooral trots op. 
 
 
De heer MERCKX meent dat men de nefaste impact van de afslankingsoperatie wil 
weggommen, maar de hakbijloperatie is geen mooi verhaal. De cijfers van de exit in 
functie van de transitie spreken voor zich: oorspronkelijk 305 VTE’s, finaal worden er 
maar 256 VTE’s overgedragen. Op die manier zijn er uitstekende krachten verloren 
gegaan. 
 
 
De heer LEMMENS meent dat hij en de heer Merckx op dit punt van mening blijven 
verschillen. Er is niet meer of minder verloop: 3,7 % is normaal. 
 
 
Mevrouw COLSON hoort mevrouw Naert zeggen dat men dit in de privé oplost door meer 
loon te bieden, maar ze meent dat geld zeker niet de belangrijkste motivering is om bij 
een werkgever te blijven werken. Bovendien zijn dergelijke medewerkers een 
verzwakking voor het bestuur. 
 
 
De heer MERCKX is ervan overtuigd dat de waarheid het uiteindelijk zal halen. 
 
 
Mevrouw NAERT herinnert dat het debat ook in het federaal parlement is gehouden en 
dat men daar heeft gekozen om voor de hogere profielen toch nog het statuut te 
behouden. 
 
 
Uiteenzetting van de heer Peter BELLENS over welzijn (inclusief wonen en 
gelijke kansen), sociale economie, Europa en plattelandsbeleid. 
 
 
De heer BELLENS meent dat de dienst welzijn en gezondheid door de afslanking van de 
provincies een hervorming doormaakt. Sommigen bevoegdheden van de dienst blijven bij 
de provincies, andere verlaten vanaf 1 januari de provincie. Soms is er een correlatie 
tussen bevoegdheden. Dat is zo bij arbeidszorg en sociale economie en daar komt een 
nieuwe dienst ‘inclusieve economie’ uit voort. Dit is ook conform het beleid van 
Vlaanderen waar het de bedoeling is om doorstroom te realiseren en obstakels weg te 
werken. 
 
Dit gebeurt via 

- Impulsen; 
- Advies en opleiding: dat is ook een nieuwe aanpak voor doelgroepmedewerkers; 
- Sociale-economie bedrijven hebben vaak een probleem met kleine investeringen 

tussen de 10.000 en 50.000 EUR. Daarom is een rollend fonds opgericht, na 
overleg met de banken die niet in dit risico geïnteresseerd zijn. 

 
In De Warande ligt de renovatie op schema. 
DocAtlas viert in 2018 haar 30-jarige verjaardag. Het centrum geeft het onderwijs 
munitie voor de integratie van leerlingen. Bovendien staan er volgend jaar twee 
verhuisoperaties op stapel: in De Warande en in Antwerpen op een provinciale locatie. 
 
Inzake zorginnovatie is het van belang om te beseffen dat de zorgsector de sterkste 
sector in de provincie is. Daarom is het een belangrijke economische sector om in te 
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investeren en om jongeren naartoe te leiden. Dit is ook een uitdrukkelijke opdracht voor 
de provincie sinds 2013. 
 
Over het GKC wil de heer Bellens geen discussie openen. In de toekomst wordt dit een 
kenniscentrum inzake zorginnovatie. Voor de arbeidsmarkt zal dit een testlab worden 
voor studenten. Daarnaast ook voor de innovatie een belangrijke speler waar men 
nieuwe technologieën kan uittesten om deze te valideren voor gebruik. Het is de 
bedoeling om hoogtechnologisch te werk te gaan en hiervoor zal dan ook een ander soort 
personeel voor nodig zijn. Het is de bedoeling om in te zetten op ondernemerschap en zo 
een netwerk op te starten met startende ondernemers die expertise delen. 
 
Dit gebeurt ook bij het zorginnovatiefonds waar de middelen aan de ondernemer 
toekomen en niet aan het woonzorgcentrum. Zo is er recent een project met slimme 
sensoren. Deze dragen bij tot het zorgcomfort van het personeel en van de bewoner. De 
uitrol kan dan gebeuren in woonzorgcentra, in service flats en zelfs naar de thuiszorg 
waar een netwerk wordt opgebouwd rond woonzorgcentra waar de signalen worden 
opgevangen. 
 
De pop-up Europa heeft de communication award gewonnen om de EU dichter bij de 
burger te brengen. Europa direct richt zich vanaf nu naar het secundair onderwijs waar 
dit voorheen eerder de laatste graad van het lager onderwijs was. De projectfinanciering 
was vermenigvuldigt met 10 voor de diensten die dit al gebruikt hebben. Dit betekent dat 
de Europese middelen verdeelt worden waar de acties liggen. Vanaf nu wordt er vooral 
ingezet op de 3 fondsen waar nog budget beschikbaar is, de andere fondsen zijn bijna 
uitgeput. Deze Europese subsidiëring is vooral gericht op kmo’s, maar uit onderzoek 
blijkt dat maar 6 % van de kmo’s de weg naar de Europese subsidiëring vinden. Deze 
financiering wordt dus onderbenut en de provincie gaat onderzoeken waar zij hieraan kan 
remediëren. 
 
Inzake dorpenbeleid is het de bedoeling om leefbare en veerkrachtige dorpen te 
ondersteunen. Dit gebeurt in samenwerking met de ruimtelijke planning en met 
sociologen om de leefgemeenschap te ondersteunen. 
 
 
Mevrouw VAN GOOL denkt terug aan het afscheid van de dienst Welzijn & Gezondheid 
afgelopen vrijdag. Het is een afscheid met gemengde gevoelens, want de dienst is trots 
wat er verwezenlijkt is. Spreekster drukt dan ook haar dank uit voor wat de dienst met 
haar medewerkers en de gedeputeerde hebben bereikt. Mevrouw Van Gool is ook 
ongerust over de informatie en begeleiding van de inwoners en de organisaties over de 
bevoegdheidsoverdracht. Specifiek heeft zij een vraag over de Voedselbank: deze 
ontvang financiële steun van de provincie, maar de provincie stelde ook een magazijn ter 
beschikking. Spreekster vraagt of de Voedselbank nog financieel ondersteund zal worden 
door Vlaanderen en of hun huisvesting gewaarborgd blijft. 
 
De grondgebonden bevoegdheden van de dienst welzijn en gezondheid worden 
geïntegreerd in een nieuwe dienst: de dienst economie, innovatie en samenleven. In dit 
kader heeft spreekster drie vragen: 

1. Naarmate de vraag naar zelfstandigheid toeneemt is er een grotere nood aan 
mobiliteit. Het openbaar vervoer is in deze niet voldoende, dus hoe zal de 
provincie de noden op dat vlak in kaart brengen en oplossingen aanreiken; 

2. Het zorginnovatiefonds wil bedrijven stimuleren om technologieën te ontwikkelen 
voor de zorgsector. Staat er nog projecten aan te komen en hoe worden de 
mogelijkheden van het fonds bekend gemaakt? 

3. Ten slotte is er het tekort aan verpleegkundigen en het dalend aantal 
inschrijvingen in deze opleidingen aan de hogeschool. Spreekster vraagt hoe de 
provincie hierop kan inspelen. 
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De heer DILLEN meent dat de afslanking van de provincie de werking van de dienst 
welzijn de laatste jaren heeft bepaald. Er is hard samengewerkt om het verder 
functioneren te verzekeren. Spreker is tevreden met het resultaat en dankt in het 
bijzonder het departements- en diensthoofd en de bevoegde gedeputeerde. Hij meent 
echter dat het Gielsbos in een moeilijke situatie is beland: de zorg gaat naar Vlaanderen, 
maar het domein blijft bij de provincie. Hij vraagt zich dan ook af of de zorg van de 
bewoners gewaarborgd blijft en of er duidelijke afspraken gemaakt zijn over de 
verschillende bevoegdheden. 
 
Spreker verwacht veel van de omvorming van het GKC tot een expertisecentrum. Ook 
het provincie-dekkende vervoer voor mensen met een beperking is noodzakelijk voor de 
levenskwaliteit van deze doelgroep. Met de kennis uit de Nota Ruimte worden projecten 
gesteund die duurzaam wonen voor minderbedeelden uitwerken. De heer Dillen had 
graag gehoord van de gedeputeerde of de inhoud van de nieuwe commissie Samenleving 
nu vastligt of dat er binnenkort nog uitbreiding mogelijk is. 
 
Spreker is kritisch over de oprichting van wijkgezondheidscentra in perifere steden, ook 
de erkenning van nieuwe WGC’s werd bevroren door minister De Block, een audit werd 
uitgeschreven. De opgestarte praktijken in Herentals en Heist-op-den-Berg gebruiken de 
naam wijkgezondheidscentra, maar deze praktijken doen niet aan forfaitaire 
geneeskunde. De heer Dillen stelt nogmaals de noodzaak van WGC’s in kleinere steden in 
vraag en staaft dit let de cijfers van de consultaties in Herentals. Hij meent dat de 
praktijken onbetaalbaar en inefficiënt zijn. Daarenboven zijn deze een ongeoorloofde 
concurrentievervalsing voor artsen. 
 
 
De heer BOLLEN meent dat hij serieus van mening verschilt met de heer Dillen over de 
wijkgezondheidscentra. In de kranten dit weekend stond dat dit een goed systeem is 
omdat mensen een betere vaccinatiegraad behalen en sneller een dokter bezoeken wat 
leidt tot minder tweedelijns zorg. Het systeem van de wijkgezondheidscentra heeft zeker 
zijn plaats, het is een bewezen goede praktijk. De heer Bollen meent dat de blokkering 
van de erkenning van wijkgezondheidscentra ingaat tegen het recht op gezondheidszorg. 
In Leuven is men al langer bezig met een dergelijk centra en daar heeft men de heer 
Bollen gewaarschuwd dat de huisartsen de beste partner en de grootste vijand zouden 
zijn van het systeem. Hij meent dat het resultaat van de studies er nu dringend moet 
komen en dat men naar de bevolking en de centra moet luisteren dat deze praktijk ten 
volle benut kan worden. 
 
 
De heer MERCKX beaamt wat mevrouw Van Gool in haar tussenkomst zegt: de dienst 
welzijn en gezondheid heeft mooi werk geleverd, het is een spijtig afscheid. Een van de 
troeven van de provincie binnen het welzijnsbeleid was de nabijheid. 
 
Inzake de wijkgezondheidscentra verwijst spreker naar de studie van IMA 
(Intermutualistisch Agentschap) waaruit blijkt dat deze centra goed werk leveren en 
kostenbesparend zijn op de tweedelijns gezondheidszorg. Wat het GKC en het PCMA 
betreft, betreurt de heer Merckx de situatie. Hij meent dat zij alles hebben gedaan wat 
kon, maar dat er onherroepelijk jobs en expertise verloren gegaan zijn. De heer Merckx 
uit ook zijn zorgen en reserves bij de omvorming van het GKC tot een 
zorginnovatiecentrum. Het is de bedoeling om vooral de ondernemers aan te spreken tot 
innovatie in de zorg. Hij waarschuwt voor het nut van deze technologieën en benadrukt 
dat het vooral belangrijk is om bekwame zorgkundigen naar de sector toe te leiden. Dit 
zijn mensen met tijd en toewijding voor hun job. 
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De heer DILLEN meent dat de cijfers over de prijs en het aantal consultaties in de 
wijkgezondheidscentra voor zich spreken. Hij is ervan overtuigd dat deze centra vooral 
hun nut hebben in de grote steden, daar waar er behoeften zijn. In de kleinere steden is 
dit volgens hem niet nodig. Er wordt verwezen naar de studie van het IMA, maar hij 
meent dat deze onvoldoende neutraal is en betrokken partij omdat deze mee een lening 
gegeven heeft. Hij wacht voor definitieve resultaten op de audit, besteld door de 
minister. 
 
 
De heer BELLENS meent dat de bekendheid voor de zorginnovatie behaald wordt door 
een persconferentie. Er is ook een sectordag georganiseerd en de gegevens zijn op de 
website gepubliceerd. UNIZO vraagt om zo snel mogelijk van start te kunnen en zij 
hebben zich ook geëngageerd om dit via hun leden kenbaar te maken. Hoe de toepassing 
van het zorginnovatie zal gebeuren moet de tijd wat uitwijzen, het is alvast strikt van 
toepassing. Het is geen voortzetting van het impulsbeleid, dit zal een mind switch vergen 
om de juiste informatie te verstrekken. 
 
Er moet vanuit nieuwe invalshoeken gekeken worden: denk LEADER. Inzake het 
aangepast vervoer is dit provincie-dekkend, in samenwerking met de lokale besturen. 
Ook de mobiliteitscentrale is een project in het kader van LEADER. 
 
Het tekort aan verpleegkundigen is inderdaad groot. Er is een uitdrukkelijke opdracht bij 
de provincies rond toeleiding naar de zorgberoepen, maar dit blijkt moeilijk. Er zijn al 
programma’s gebeurd: in Antwerpen blijkt 90 % achteraf zijn job in de zorgsector te 
behouden. Nu zal er een project opgestart worden in de regio Mechelen. Het is vooral 
ook belangrijk om jongens te betrekken bij de thuiszorgsector, ook als klusjesmannen. Er 
loopt ook een provinciaal overleg rond zorgberoepen waar een pact met werkgevers uit 
de zorgsector wordt gesloten. De deelnemers krijgen een garantie op een vaste 
tewerkstelling wanneer zijn een opleiding doorlopen hebben. 
 
De oplossing voor het Gielsbos is er niet echt een. Er is gevraagd aan Vlaanderen om het 
volledige bedrag over te nemen, maar de vraag is teruggekaatst wat de onderdelen van 
deze financiering zijn. Ten slotte is afgesproken om 680.000 EUR zelf als provincie te 
behouden. Deze wordt als persoonsvolgende financiering uitbetaald aan de bewoners van 
het Gielsbos met de zwaarste zorgnoden die wellicht ook het langst in het centrum zullen 
verblijven. Deze oplossing via de cliënt houdt risico’s in: sowieso is dit tijdelijk en de 
cliënt kan ook elders zijn plaatsing zoeken. Hopelijk wordt nog uitgeklaard hoe dit 
concreet behandeld zal worden, maar het kon blijkbaar niet anders geregeld worden. 
 
Voor de zorg in dorpen zijn de krijtlijnen uitgetekend waar de provincie zich aan zal 
houden. Het is aan de lokale besturen om initiatieven te nemen. De provincie gaat niet 
zelf onderdelen subsidiëren, maar zal voorbeelden geven en het proces begeleiden. Zo 
moeten onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen alert zijn voor 
bewonersparticipatie. 
 
Over het nu van innovatie in de zorgsector wacht de heer Bellens op voorstellen van 
bedrijven. Deze moeten steeds gericht zijn op het zorgcomfort van de bewoners. Er 
zitten een tweetal projecten in de pijplijn, maar de onderhandelingen daarover lopen 
nog. Het zijn moeilijke criteria in het reglement en men moet er nog wat z’n weg in 
vinden. 
 
In Kamp C wordt de 3D-printer voor 40 % gesubsidieerd door de EU en deze zal in juni 
geplaatst worden. het centrum richt zich, voor alle duidelijkheid, niet naar de individuele 
burger, maar naar de lokale besturen en de bouwsector. Spreker meent dat, ondanks de 
huizen die in China al geprint zijn, Kamp C toch haar pioniersrol vervult. Er is in Europa 
maar 1 voorbeeld van een 3D-geprint huis in Denemarken. Hij meent dat wanneer de 
printer geïnstalleerd zal worden in 2018, dit toch wereld nieuws zal zijn. Het centrum 
biedt dit aan als een service aan de bedrijven. 
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In verband met de circulaire campus worden de bedrijven die er gehuisvest zijn, huur 
gevraagd, deze participeren dus. Er zijn nu al te veel bedrijven die een aanvraag 
indienen, dus de heer Bellens is ervan overtuigd dat ook na de uitbreiding de site 
voldoende aantrekkingskracht zal blijven uitoefenen. De bouw start in 2019. Spreker 
bevestigt wel dat de communicatie in Kamp C niet goed genoeg is. Het is besproken en 
dit moet inderdaad beter. 
 
De heer Bellens wil de discussie over de wijkgezondheidscentra niet overdoen. Hij meent 
dat deze zeker van belang zijn in de grootsteden, maar dat de armoede in de regiosteden 
en op het platteland niet onderschat mag worden. armoede wordt gemeten aan de hand 
van het percentage personen met een verhoogde tegemoetkoming. Er zijn ook hoge 
cijfers in Boom, Willebroek, Turnhout,… Het doel is toegankelijke en betaalbare 
eerstelijnsgezondheidszorg. De wijkgezondheidscentra zijn een middel, zij werken 
multidisciplinair waardoor er minder tweedelijns hulp nodig is, maar er zijn nog andere 
middelen. Daarnaast zijn de centra ook een integratie-instrument: het staat open voor 
iedereen, ook niet-kansengroepen kunnen er terecht. De mix zorgt voor een bijkomende 
integratie. 
De gemeenteraad van Herentals heeft naast het wijkgezondheidscentrum ook iets voor 
de huisartsen gedaan, een gebouw ter beschikking gesteld. Naast het centrum krijgen de 
andere artsen ook middelen. 
 
 
Mevrouw VAN GOOL herhaalt haar vraag omtrent de voedselbank. Ze meent ook dat er 
een evolutie is bij de zorggroepen. De capaciteit van de verpleegkundige moet ingespeeld 
zijn op de evolutie om zo lang mogelijk thuis te blijven. Ook de eventuele hulpmiddelen 
moeten daarop ingesteld worden. 
 
 
De heer MERCKX meent dat het geld bij prestatiegeneeskunde niet nuttig besteed wordt. 
Dat de erkenning van wijkgezondheidscentra door de minister geblokkeerd is, maakt dat 
deze niet op hun volle kracht kunnen werken. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE hoopt dat de 3D-printer in Kamp C op een duurzame 
manier gebruikt zal worden. hij vraagt waarom gedeputeerde Bellens niet aanwezig is op 
de provincieraadscommissie om het beleid van Kamp C toe te lichten. 
 
 
De heer BELLENS verduidelijkt dat deze commissie samenkomt op hetzelfde moment als 
de commissie Welzijn, waar hij aanwezig moet zijn. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE vindt het toch belangrijk dat de heer Bellens aanwezig is op 
de provincieraadscommissie wanneer Kamp C besproken wordt. 
 
 
De heer BELLENS belooft dit te bekijken. 
Voor de Voedselbank hoopt spreker dat deze organisatie niet tussen wal en schip zal 
belanden. Er wordt nu gediscussieerd of dit de bevoegdheid van minister Vandeurzen 
(welzijn) of minister Homans (armoede) is. Er zijn dus nog veel vragen waar hopelijk de 
volgende dagen een antwoord op gegeven wordt. In verband met de huisvesting in de 
loods in het fort van Mortsel gaat de provincie dit proberen blijven opnemen. 
 
 



 
 

15

Mevrouw Van Gool vraagt wanneer er duidelijkheid zal zijn over de subsidie. 
 
 
De heer BELLENS hoopt deze week. 
 
 
De VOORZITTER gaat over tot de stemming van de agendapunten. 
 
 
Welzijn (inclusief wonen en gelijke kansen) 
 
 

 

Nr. 9/1 van de agenda 
 
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Budget 2018 en 
meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 4 
onthoudingen. 
 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 42) 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw - Jaarverslag 2016. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

Kennis wordt genomen. 
 

 
 
De VOORZITTER dankt de sprekers en schorst de vergadering om 16.26 uur. 
 
 
De VOORZITTER opent opnieuw de vergadering om 16.40 u 
 
Sociale economie 
 
 
Mevrouw VAN GOOL stelt dat reeds meermaals werd aangetoond dat het hebben van 
werk belangrijker is voor het welzijn van mensen dan het inkomen dat men heeft. Het 
inkomen blijft natuurlijk belangrijk, maar het versterken van het gevoel van eigenwaarde 
en de sociale contacten zijn minstens zo belangrijk. 
 
Dit geldt ook voor mensen die niet, of nog niet, over de vaardigheden beschikken om in 
het reguliere arbeidscircuit tewerkgesteld te worden. Hetzelfde geldt voor mensen met 
zware fysische of geestelijke beperkingen, die misschien nooit de opstap naar reguliere 
arbeid zullen kunnen zetten. Voor hen wordt ‘arbeidszorg’ aangeboden, zoals de 
geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemeen 
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welzijnswerk en de sociale en beschutte werkplaatsen. Het staat vast dat ‘arbeidszorg’ 
een eigen plaats heeft ingenomen in het ruime aanbod van tewerkstellingskansen. 
 
Er bestond lang onduidelijkheid over de plaats van ‘arbeidszorg’ binnen de interne 
staatshervorming en of de provincie hier nog een rol te spelen had. Gelukkig is daar 
begin dit jaar duidelijkheid over gekomen en blijft ‘arbeidszorg’ een provinciale 
bevoegdheid, mits ze vanuit een grondgebonden invalshoek wordt benaderd. Dit houdt in 
dat de provincie de focus moet leggen op de doorstroming naar betaalde arbeid. Het 
subsidiereglement ‘impulssubsidie arbeidszorg’ wordt opgeheven met ingang van 1 
januari 2018. 
 
De focus op doorstroming naar betaald werk betekent een grote uitdaging voor de 
provincie. Arbeidszorg werd net aangeboden aan mensen die moeilijk in het beschermde 
circuit, laat staan in het regulier arbeidscircuit kunnen worden ingezet. Ook bij de 
omvorming van PWA naar wijkwerking wordt gefocust op doorstroming naar reguliere 
arbeid. Zij vraagt zich af waar mensen nog terecht kunnen die niet naar het reguliere of 
beschermde circuit kunnen worden geleid. 
 
Zij merkt op dat er bovendien kapers op de kust zijn door het nieuwe vrijetijdswerk dat 
de federale regering wenst in te voeren. Het risico bestaat dat deze vrijwilligers de 
plaatsen gaan innemen van mensen in de arbeidszorg, daar het zich richt tot dezelfde 
sectoren. 
 
Zij vraagt de gedeputeerde hiermee rekening te houden. 
 
 
De heer BELLENS geeft interpellant gelijk en geeft aan dat de provincie in het verleden 
beschikte over de volledige ladder van participaties. Er bleef lang onduidelijkheid bestaan 
over welke bevoegdheden de provincie zou behouden. Vanaf trap 3 blijven we bevoegd, 
de doorstroming, en soms zelfs vanaf trap 2,5 wanneer mensen klaar zijn om over te 
stappen naar 3 en 4. Voor de categorie 1 en 2, mensen die wellicht nooit naar een job 
zullen doorgroeien, is de provincie niet meer bevoegd. In het verleden werden voor deze 
categorie initiatieven genomen maar die zich beperkte tot het versterken van de 
eigenwaarde. 
 
Hij heeft vandaag nog geen zicht op de impact dat het vrijetijdswerk zou kunnen hebben 
op arbeidszorg. Wellicht gaan er overlappingen ontstaan en hij belooft hierover te waken 
en dit mee te nemen in zijn contacten met arbeidszorgorganisaties. Hij rekent erop dat 
Vlaanderen hierin meer duidelijkheid zal verschaffen. Hij benadrukt dat hij haar 
bezorgdheid deelt in deze materie. 
 
 
De heer MERCKX wenst dat de focus wordt gelegd op het wegwerken van hinderpalen in 
de arbeidszorg. 
 
 
De heer BELLENS zegt toe dat wegnemen van obstakels vanaf trap 2,5 de scope van de 
provincie zal zijn. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst iets nieuws kan ontstaan. 
 
Europa 
 
 

 

Nr. 10/1 van de agenda 
 
APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Budget 2018 en 
meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 44) 

Goedgekeurd bij 53 stemmen en 7 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 45) 
 

 
Plattelandsbeleid 
 
 
Uiteenzetting van de heer Rik RÖTTGER over leefmilieu, natuur en landschap, 
integraal waterbeleid, Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling, strategisch plan 
Rupelstreek. 
 
De heer RÖTTGER geeft mee dat hij wel nooit voor de klas heeft gestaan maar dat vele 
gezichten hem doen denken aan het 8ste uur op school. 
 
Zijn collega’s van de deputatie weten dat hij eerst naar de prentjes kijkt, zodat hij 
voorstelt hiermee te starten. Hij wenst het over de SDG’s te hebben, de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, die de opvolgers zijn van de millenniumdoelstellingen, die 
vervangen zijn door 17 doelstellingen. Deze zijn onder te verdelen in 3 groepen van 5 en 
staan voor ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’, aangevuld met ‘Partnership’ en ‘Peace’. 
Partnerschap is net wat de provincie vandaag doet met gemeenten en 
middenveldorganisaties. Ook vrede in de context van stabiliteit is een voorwaarde om 
aan beleid te kunnen doen. Stabiliteit waar tijdens de duur van deze legislatuur een 
gemis aan was. 
 
Hij wenst aan de hand van deze 17 ontwikkelingsdoelen de verwezenlijkingen van het 
departement Leefmilieu en de dienst Mondiaal Beleid voor te leggen. 
 
Als duurzame provincie werken we aan een klimaatneutrale provincie tegen het jaar 
2020. Hij herinnert aan de debatten met Groen in het begin van de legislatuur en meent 
dat de provincie scherper is geworden en verder heeft ingezet op het bereiken van de 
ISO 14.001 norm. Vandaag is de provincie een duurzame organisatie, die duurzaam 
aankoopt, duurzaam aanbesteedt en weldra een van de meest duurzame gebouwen zal 
betrekken. 
 
Een duurzame organisatie voor onszelf maar ook voor anderen in een partnerschap met 
43 gemeenten die intekenden op een klimaatneutrale organisatie, maar ook met de 63 
gemeenten die een burgemeestersconvenant afsloten. Dit houdt in dat tegen 2040 onze 
uitstoot met 40 % zal zijn gedaald. Dit betekent ook de toekenning van 330.000 EUR aan 
klimaatsubsidies voor 17 projecten die in de commissie verder zullen worden toegelicht. 
Daarnaast worden 10 gemeenten ondersteunt bij klimaatacties, zoals bijvoorbeeld het 
autoluw maken van een bepaalde wijk. Er start een nieuwe campagne onder de naam ‘De 
Klimaatstrijd’, waarbij alle inwoners met behulp van een app hun eigen klimaatuitstoot 
kunnen meten. Deze app zal het mogelijk maken je gegevens te vergelijken met de 
buren of inwoners van andere gemeenten. 
 
Als groene provincie wordt een werkingsbedrag van 1.604.000 EUR voorzien voor de 
regionale landschappen en bosgroepen. De projectsubsidies zullen vooral aangewend 
worden voor de (her)bebossing van een extra 30 ha. Hij rekent erop dat dit kan 
gerealiseerd worden binnen een tijdspanne van 2 jaar. Hij is verheugd te kunnen 
mededelen dat 10 jaar regionale landschappen volgend jaar zal worden gevierd met een 
colloquium en voor de minder academici-geïnspireerden met een rondreizend 
landschapscafé, waarin de werking zal worden toegelicht. 
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De ‘Trage wegen’ zijn een ander belangrijk thema. Elkeen is op zoek naar een veilige en 
duurzame verplaatsing en via Trage wegen is dat gebeurd. Met een provinciale 
betoelaging van 80.000 EUR kunnen 10 gemeentelijke projecten worden geïnventariseerd 
en ontsloten. 
 
Binnen de groene provincie wordt gewerkt met de Biodivascan voor een betere 
natuurlijke groeninrichting op bedrijfsterreinen. Bedrijfsleiders worden ondersteund in 
het beheer van het bedrijfsterrein op het vlak van bijvoorbeeld waterberging of het 
aanplanten van extra groen en dit in nauwe samenwerking met POM. 
 
Voor gemeenten, Kempens Landschap vzw en andere grote beheerders, onder meer 
PIDPA, worden lokale beheersplannen opgemaakt om aan duurzaam beheer te doen. Dit 
wordt ook aangewend bij gebiedsgericht beleid door beleefbare landschappen te 
realiseren met toerisme en recreatie. Als gedeputeerde kan hij dit doen in de Rupelstreek 
en de Zuidrand en de collega’s in andere gebieden. Hij meent dat dit een belangrijk 
instrument is om de rol van streekmotor op te nemen. 
 
De lerende provincie is een klassieker in het aanbod en sluit aan met doelstelling 4. Met 
het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie, dat zijn 25-jarig bestaan viert, worden 
jaarlijks 12.000 leerlingen en leerkrachten bereikt uit het basis en secundair onderwijs. 
Met het MOS wordt naar de scholen getrokken. Er werden met projectsubsidies 91 
scholen ondersteund en in 2018 worden 5 projecten voorzien. Voor het project 
‘Buitenlesdag’ schreven zich 70 scholen in. Tenslotte werd met steun van Europa het 
project 21mprezs opgestart met als doel de uitstoot van CO2 te verminderen met 30 %. 
 
De gezonde provincie is gewaarborgd door het PIH dat met 25.000 stalen en 300.000 
analyses op volle toeren draait. Het PIH is uitgegroeid tot een kenniscentrum voor milieu 
en gezondheid. Het idee is gegroeid om samen met de universiteit Antwerpen een 
leerstoel op te richten over de impact van het leefmilieu op onze gezondheid. De vraag is 
verzonden naar de universiteit om deze leerstoel gedurende minstens 3 jaar te 
waarborgen en om samen met huisartsen en gemeenten na te denken op welke wijze 
vergroening en een groene omgeving gezondere burgers kan kweken. Hij stelt het Black 
Carbon Project voor dat het fijn stof zal opvolgen. Fijn stof dat ontstaat als gevolg van de 
uitstoot van de verbrandingsmotor en op welke wijze vergroening kan bijdragen tot het 
verminderen van fijn stof. Het is een instrument voor het mobiel meten van het fijn stof, 
waarvoor heel wat belangstelling bestaat bij gemeentebesturen. 
 
Een gezonde provincie is ook het verhaal van de omgevingsvergunning waar alle 
aspecten samenkomen en een evenwicht gezocht wordt tussen onder meer geur, water, 
veiligheid, energie en lucht. Hij tracht in deze een gezonde en duurzame provincie te 
zijn. 
 
Een duurzame provincie betekent ook ruimte voor water. Waar ooit gestart werd met de 
actie droge voeten is men geëvolueerd naar een integrale aanpak. Momenteel beheert de 
provincie 2.400 km waterbelopen en bedragen de werkingsmiddelen 5,6 miljoen EUR met 
daarnaast nog een investeringsbudget van 2,7 miljoen EUR. Hij somt de projecten voor 
het jaar 2018 op met de aanleg van overstromingsgebieden aan de Kleine Struisbeek 
(Wilrijk), Kwikaard (Schilde) en de Molse Nete. De Kaartse beek wordt geherprofileerd in 
Brasschaat/Kapellen en in Balen start het Life-project ‘Grote Netewoud. Tenslotte vestigt 
hij de aandacht op het Interreg-project ‘Triple C’ aan de Kleine Aa in Essen. Dit laatste 
project ambieert het ecologisch herstel en waterretentie/waterconservering in 
samenwerking met de landbouwers. 
 
Met het mondiaal beleid is de cirkel in feite rond. De 17 doelstellingen worden 
geïmplementeerd en de gemeenten worden hierin ondersteund, alsmede door VVSG. Er 
wordt 40.000 EUR vrijgemaakt als ondersteuning van gemeenten die met deze SDG’s 
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willen werken. Verder zijn er de klassieke ondersteuningen van Zuidprojecten in 
Guatamala en de Filipijnen, de vierde pijlers en de duurzame mondiale festivals. 
 
Hij wenst te eindigen met het beeld, in feite een ganse website, dat de provincie de 
streekmotor wenst te zijn. Hij voegt er graag het woord ‘duurzaam’ aan toe, dat door 
sommigen wordt gehaat, maar de motor die de provincie wenst te zijn is een elektrische, 
die rustig verder zoemt en weinig lawaai maakt. 
 

 

Leefmilieu 
 
 
De heer Frank SELS ziet af van zijn tussenkomst over de omgevingsvergunningen. 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN wenst tussen te komen voor een milieuvriendelijk wagenpark dat 
actueler dan ooit is. Zij herinnert aan het voorstel tot vergroening van het provinciaal 
wagenpark door mevrouw Van Hoffelen, dat na amendering, werd goedgekeurd in de 
raad van 23 november 2017. Zij citeert dat de provincie zich zal engageren om de 
reductie van voertuigspecifieke emissies te vergroenen. De gouverneur pleitte in haar 
rede, naast een bescheiden oproep om elke gemotoriseerde verplaatsing te vermijden, 
voor een zero-emissie. Zij verwijst naar een opiniestuk van deze morgen dat de Belg 
voorstander is van meer groene energie en dat 7 op de 10 respondenten een sneller 
verbod op benzine- en dieselwagens wensen dan tegen 2040. In Nederland zou een 
verbod op de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor reeds ingaan vanaf 2030. 
 
In het ontwerp van het energiepact wordt uitgegaan van een verbod op het gebruik van 
fossiele brandstoffen. Tegen 2025 zou 1/5 van de nieuw ingeschreven wagens een zero-
uitstoot moeten hebben om tegen 2030 te stijgen tot 50 %. 
 
Zij ontleent de titel van het opiniestuk in De Standaard ‘Mooie voornemens zijn niet 
genoeg’. Zij stelt dat er inderdaad passende acties nodig zijn. Zij wenst 3 actieplannen 
toe te voegen aan de vergroening van het provinciaal wagenpark en dit zo mogelijk nog 
op te nemen in het budget van 2018. Het eerste voorstel zou zijn dat we als provincie 
een impulsbeleid zouden voeren door het stimuleren van partners voor het vergroenen 
van hun wagenpark. Ten tweede het uitvoeren van een vervangingsbeleid van het 
wagenpark door niet-fossiele of hybride wagens aan te schaffen en adequate laadpunten 
te installeren aan de provinciale gebouwen en in de domeinen. Als derde actie stelt zij 
voor dat de provincie deskundigheid zou aanbieden over de impact van het verkeer op de 
gezondheid wat in het verlengde kan liggen van de door de gedeputeerde aangekondigde 
leerstoel. 
 
Zij deelt mee dat zij via de fractievoorzitters een lijst bezorgt over het provinciaal 
wagenpark, die zij bekwam door de inzet van de provinciale administratie en hun 
medewerkers die zij hiervoor bedankt. Het provinciaal wagenpark telt 161 voertuigen, 
waarvan 99 personenwagen, 45 lichte vrachtwagens en minibusjes en 17 vrachtwagens 
en autocars. Zij stelt vast dat op basis van de Antwerpse lage emissiezone in 2020, 67 
voertuigen Antwerpen niet meer mogen inrijden of alleen tegen betaling, hetzij 40 % van 
het wagenpark. Tegen 2025 zou dit oplopen tot 70 %. Daarnaast stelt zij vast dat van de 
144 personenwagens en lichte vrachtwagens 80 % op diesel rijdt. De 9 voertuigen die in 
2017 werden aangeschaft zijn elektrisch, rijden op CNG of zijn hybride. Zij vindt het 
opvallend dat meer dan 50 % van het provinciaal wagenpark ouder is dan 5 jaar en dat 1 
op 10 ouder is dan 10 jaar met zelfs 7 wagens ouder dan 20 jaar De meeste wagens zijn 
eigendom van de provincie of zijn geleased. Een wagen wordt reeds gedurende 4 jaar 
gehuurd. Zij meent dat er een opportuniteit bestaat om het verouderd wagenpark te 
vergroenen en om na te denken of deze wagens nog allemaal nodig zijn. Een 
opportuniteit bestaat er zeker bij de 8 beleidswagens, waarvan de leasingscontracten 
volgend jaar aflopen in het 2de en 3de kwartaal. Van deze 8 beleidswagens zijn er 7 



 
 

20

diesels. Zij vraagt om te onderzoeken of deze niet kunnen worden vervangen door 
groene modellen. Het is duidelijk dat er de nodige beleidsvragen moeten worden gesteld. 
Zij stelt zich de vraag hoe ambitieus we zijn en of het bij goede voornemens blijft of 
worden er acties ondernomen. 
 
 
Mevrouw DE HERT stelt dat de budgetbesprekingen op hun einde lopen en dat de 
voorbije dagen over het provinciaal beleid pittig werd gedebatteerd. Volgens haar loopt 
de afslankingsoperatie op haar einde en geeft zij mee dat minister Muyters onlangs een 
pluim gaf aan de provincie voor het goed doorvoeren van de gevraagde besparingen. Nu 
deze opdracht goed is vervuld dringt zich de vraag op naar nieuwe projecten en 
opportuniteiten. 
 
Leefmilieu is een grondgebonden materie waardoor projecten konden worden 
verdergezet. De ingezette subsidies werden goed besteed en de gemeenten kregen de 
vereiste ondersteuning. De focus voor leefmilieu ligt volgens haar duidelijk op milieu én 
leven. Misschien dringen zich de volgende jaren nieuwe accenten op. De VVP ziet de 
provincie als streekmotor die transversaal beleid voert rond beleven, bloeien, bewegen 
en bewaren. 
 
Het voeren van een duurzaam beleid gekoppeld aan duurzame doelstellingen. De SDG’s 
of de duurzame doelstellingen krijgen meer inhoud. De VVP ziet hierin het kompas voor 
de nieuwe legislatuur. Het departement leefmilieu is via SDG-cafés de medewerkers 
warm aan het maken voor de 5 P’s, die in het Vlaams staan voor mensen, planeet, 
vrede, partnerschap en welvaart. 
 
België staat op de 12de plaats op 193 landen voor het behalen van de 
ontwikkelingsdoelstellingen. Zij meent dat, zoals meestal, de score voor Vlaanderen nog 
hoger zal liggen en veronderstelt, als Antwerpenaar, dat deze voor onze provincie ook 
hoger liggen. Hierover heeft zij evenwel nog geen cijfers gevonden. 
 
Bij het overzicht stelde zij vast dat België nog veel werk heeft op het vlak van uitstoot 
broeikasgassen, gebruik wagen, hernieuwbare energie, natuurgebieden, bossen, 
klimaatdoelstellingen weidevogels, … Op het vlak van milieu staat België in de top 20 van 
slechts presterende landen. 
 
Het departement leefmilieu beschikt over een budget van 2.581.315 EUR wat veel geld is 
maar ook weergeeft dat organisaties en lokale besturen willen werken aan milieu en 
ontwikkelingsdoelstellingen. Het toepassen van ontwikkelingsdoelen in een organisatie 
als de provincie is één ding maar het toepassen over het gehele provinciale gebied lijkt 
haar alleszins een ander paar mouwen. 
 
Zij vraagt waarop de provincie gaat inzetten en of er nieuwe initiatieven gaan komen. 
Daarnaast vraagt zij hoe de toekomst wordt gezien rond samenwerking met steden en 
gemeenten, die vaak geen middelen kunnen vrijmaken. Zij wenst te vernemen of er 
meer middelen gaan worden voorzien om de steden en gemeenten te ondersteunen voor 
het behalen van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Tenslotte vraagt zij of de uitkering 
van de aandelen van de intercommunales hiervoor kunnen worden ingezet en of er reeds 
een zicht is op de kostprijs om deze doelstellingen te implementeren binnen de provincie 
Antwerpen. 
 
 
De heer RÖTTGER antwoordt mevrouw Michielsen dat ambities stellen de rode draad 
vormt. Het eerste voorstel om laadpunten te installeren werd door de Vlaamse regering 
in mei 2016 toevertrouwd aan de ‘Eandissen’ van deze wereld. Zij werden belast met het 
plaatsen van 7.400 laadpunten, 300 CNG-stations en 20 waterstofstations. Hij verwijst 
naar de reeds genomen provinciale engagementen met oplaadpunten, die voor hem 
bovenop de opdracht van Eandis kunnen komen. Hij meent echter dat enige afstemming 
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vereist is en verwijst naar de Nota Ruimte om te kijken op welke locaties deze punten 
moeten worden ingepland. 
 
Met betrekking tot het vervangingsbeleid van het wagenpark is hij zo vrij geweest om de 
mosterd te halen bij Vlaanderen. Daar werd een ambitie uitgesproken voor aanschaf van 
7 % plug in hybride wagens en 3 % CNG, of lineair 10 % en om te stijgen naar 20/20. 
Daarnaast werd in termen van ambitie een gemiddelde ecoscore van 67 vastgelegd. Op 
haar concrete vraag tot vervanging van de beleidswagens voor de volgende legislatuur 
werd een bevraging opgestart en bestaan er mogelijkheden om binnen het 
leasingcontract hybride wagens met een ecoscore van 70 te vinden. Dit zal duurder 
uitvallen en hij drukt de hoop uit dat de raad de huidige uitgangspunten voor het 
wagenpark in gedachte houdt en niet zoals een paar dagen geleden dit zou koppelen aan 
de inkomsten van de gedeputeerden. Hij engageert zich dat de deputatie hiertoe bereid 
is. 
 
De deskundigheid rond verkeer en milieu kadert in het Black Carbon Project. De provincie 
wenst deze monitoring te doen om de effecten van het verkeer op onze gezondheid te  
meten. Hij verwijst naar de op te richten leerstoel en de aanwezige kennis van het PIH 
om de gemeentebesturen bij te staan. Hij meent dat dit puntje uit haar voorstel kan 
worden meegenomen naar de toekomst. 
 
Het lijkt volgens de gedeputeerde alsof hij met mevrouw De Hert op voorhand had 
afgesproken om het over SDG’s te hebben. Hij kent haar als een gedreven voorzitter. Hij 
meent dat zij verheugd kan zijn dat de provincie de gemeentebesturen zal ondersteunen, 
met weliswaar bescheiden middelen en met de boodschap hieraan intern te werken, zoals 
de provincie met haar SDG-cafés. De SDG’s zijn bouwblokken om het beleid te sturen. 
Hij loopt misschien wat vooruit op de feiten maar de middelen die vanuit de 
intercommunales terugvloeien zouden in een soort streekfonds kunnen komen. Hij meent 
dat indien deze middelen kunnen aangewend worden voor het bereiken van deze SDG’s 
en er beroep kan worden gedaan op de aanwezige expertise om bij Europa extra 
financiële middelen te bekomen de gemeenten hier ook beter van zullen worden. Klein 
beginnen en met de steun en samenwerking van intercommunales en Europa er samen 
aan werken om deze SDG’s te bereiken. 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN deelt mede dat zij heel blij is met het bekomen antwoord. Met 
betrekking tot het financiële aspect van de vervanging van de beleidswagens wenst zij de 
voorzitter gerust te stellen dat zij uit de rede van de gouverneur heeft vernomen dat elke 
investering in innovatie banen oplevert. 
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Integraal waterbeleid 
 
 
De heer SCHOOFS hoopt dat er nog voldoende belangstelling bestaat voor deze materie. 
Hij stelt dat er bij de start van de legislatuur ambitieuze doelstellingen werden 
geformuleerd, die zich vertaalde in ernstige investeringen en verhoogde budgetten. Hij 
stelt dat deze inspanningen noodzakelijk waren daar de provincie in een recent verleden 
niet gespaard werd van wateroverlast. Deze wateroverlast is allicht het gevolg van de 
verstedelijking en het onoordeelkundig ruimtelijk ordeningsbeleid. Hij meent dat de 
inspanningen noodzakelijk waren en de steun kregen van zijn fractie. 
 
Hij haalt aan dat er vandaag een budgetwijziging staat geagendeerd waarbij 
600.000 EUR wordt overgeheveld van de exploitatieuitgaven naar investeringen, die hij 
begrijpt als men de continuïteit van de afdeling projecten wil garanderen. 
 
Hij stelt dat in het meerjarenplan de investeringen gespreid werden in de legislatuur, 
waarin hij zich kan vinden gelet op de investeringsomvang, de werkdruk en de capaciteit 
van de dienst. Hij stelt vast dat er op het einde van de beleidsperiode een achterstand is 
ontstaan, wat niet onmiddellijk een probleem vormt daar bij het begin van de 
bestuursperiode de meest dringende infrastructuurwerken werden uitgevoerd. Tijdens de 
commissievergaderingen werd hem verzekerd dat er nog grote investeringen op stapel 
staan en er vandaag een reserve werd opgebouwd van 8,5 miljoen EUR. Het zou volgens 
hem nuttig zijn dat in de commissie wordt stilgestaan bij de actuele en bijgestuurde 
planning. 
 
Volgens spreker is de eerste oorzaak van de vertraging te wijten aan de 
grondverwerving. Dit is een gekend fenomeen en alhoewel een onteigening in bepaalde 
gevallen mogelijk is meent hij dat de rechten van de eigenaars overeind moeten blijven. 
 
Hij hoorde in de commissie dat de dienst integraal waterbeleid rekening moet houden 
met de personeelsinzet voor controle en opvolging van de werken. Hij suggereert de 
mogelijkheid tot heroriëntatie van personeel van niet-grondgebonden diensten om de 
dienst integraal waterbeleid te versterken. Hij hoorde immers dat personeel zonder 
specifieke vooropleiding door interne opleiding zeer goed functioneren. 
 
Tenslotte vraagt hij of de geplande investeringen in het meerjarenplan nog tijdens deze 
beleidsperiode worden gerealiseerd. Hij begrijpt dat de huidige beleidsploeg geen 
uitspraken kan doen over de volgende legislatuur maar dat zijn fractie pleit voor 
continuïteit in exploitatie en investeringen. Hij meent dat het nuttig zou zijn om even stil 
te staan bij de lijst van investeringen en om dit te bespreken in de commissie 
waterbeleid. 
 
Hij pleit verder voor een grote toegankelijkheid van de streekgebieden met aandacht 
voor recreatie. Met deze nodigt hij collega Geudens uit voor een recreatieve uitstap in het 
Balens Woud, waar niet naar Claude Monet kan verwezen worden maar wel naar Jakob 
Smits en Dirk Baksteen. 
 
 
Als laatste interpellant deelt de heer KERREMANS mee dat hij vond dat hij van zijn 
tussenkomst werk moest maken. Hij citeert Alvin Toffler en vindt dat het integraal 
waterbeleid van de provincie er goed uitziet met ruimte voor water, onderhoud van 
waterlopen en de nodige investeringen. Er is volgens hem echter een probleem dat het 
waterbeleid niet echt integraal is. Binnen het beheer is er veel aandacht voor te veel 
water maar nog te weinig voor te weinig water. 
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Hij stelt vast dat het watertekort in Vlaanderen jaarlijks stijgt omdat de neerslag in de 
zomer vermindert en er door de temperatuurstijging meer water verdampt. In 
Vlaanderen is er per persoon te weinig water beschikbaar in vergelijking met andere 
landen en zijn wij voor de bevoorrading deels afhankelijk van ander regio’s. Er bestaat 
nog sence of urgency voor waterbevoorrading, terwijl die er wel is voor wateroverlast. Hij 
mobiliseert voor een gedragsverandering waarbij structurele verspilling wordt vermeden, 
water gespaard wordt en de grondvoorraden worden beschermd. 
 
Hij verwijst naar de Vlaamse academie voor wetenschap en kunsten die zich over drie 
kernvragen hebben gebogen. Zijn tussenkomst is gebaseerd op de resultaten van deze 
denkoefening en ook op geldende visieteksten. Hij meent dat de ernst van de situatie 
dringend moet doordringen bij de bevolking en de burger meer waardering moet krijgen 
voor water én waterdiensten. Op deze wijze kan een breder draagvlak ontstaan over 
gebruiken en gewoontes. Hij pleit ervoor een einde te maken aan de huidige 
versnippering van bevoegdheden. Hij meent dat de provincie deze kansen met beide 
handen moet grijpen en haar rol als regisseur en coördinator dient op te nemen en 
tevens de financiële middelen moet opeisen. 
 
Hij geeft mee dat een goed waterbeleid niet enkel economische voordelen oplevert, maar 
ook van belang is voor de sociale en omgevingsfactoren. Een visie op integraal 
waterbeleid kan niet slagen zonder rekening te houden met de impact van en op andere 
domeinen, zoals onder meer economie, landbouw, natuur en ruimtelijke ordening. 
 
Integraal waterbeleid heeft te maken met vasthouden, bergen en afvoeren, domeinen 
waarin de provincie sterk is. Hij somt een aantal maatregelen op die volgens hem 
noodzakelijk zijn: 

− Hogerop vasthouden van hemelwater; 
− Beheersing van de watervraag; 
− Controle gebruik ondergrondse waterreserves; 
− Verantwoordelijkheid leggen bij landbouw en industrie; 
− Aanmoedigingsbeleid voor groene ruimte in steden en op privéterreinen; 
− Meer middelen voorzien voor oplossingen op maat wegens beperkte ruimte; 
− Meer middelen voor flexibele infrastructuren wegens onzekere 

toekomstscenario’s; 
− Bergen van hemelwater om in droogteperiodes aan te spreken; 
− Hergebruik van hemelwater én gezuiverd afvalwater. 

 
Integraal waterbeleid vereist een bewustwording van het waterverbruik. Hij pleit voor 
bewustwordingscampagnes die gebaseerd zijn op cijfermateriaal en om een 
watervoetafdruk uit te werken zoals die bestaat voor CO2. Hij roept op om de 
waterintensieve teelten te beperken en herinnert eraan dat één steak op je bord overeen 
komt met 4.000 liter waterverbruik. 
 
 
De VOORZITTER geeft aan dat spreker reeds 8 minuten aan het woord is en maant aan 
om te besluiten. 
 
 
De heer KERREMANS geeft mee dat dit moeilijk zal zijn en vervolgt dat integraal 
waterbeleid ook gaat over waterkwaliteit. Hij waarschuwt voor een competitie tussen 
watergebruikers wegens de beperkte zoetwaterbronnen, die daarnaast gevaar lopen met 
verontreiniging door nutriënten, pesticiden en andere chemicaliën. Hij ijvert voor een wijs 
en beschermd gebruik van deze zoetwaterbronnen. 
 
Hij deelt mee dat in zijn betoog het aspect van een aangepast landbouwbeleid niet kan 
ontbreken. Hij pleit voor een rendabele landbouw zonder de waterkwaliteit onder druk te 
zetten en die zou bijdragen tot een duurzaam waterkwantiteitsbeheer. De 
landbouwactiviteiten zouden het best gekoppeld worden aan de mogelijkheden en 
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beperkingen van het watersysteem. Hij roept op tot een ‘waterverstandige’ teelt met een 
beperkte instroom van nutriënten en pesticiden in het watersysteem, maar ook om in te 
zetten op agro-ecologische innovatie. 
 
Tenslotte vraagt hij naar een strakke handhaving van de ruimtelijke ordening die voor 
het waterbeleid van groot belang is. Volgende maatregelen dringen zich volgens hem op: 

− Stop lintbebouwing en verkavelingsdrift; 
− Ondersteun de verdichting; 
− Aanmoedigingsbeleid voor groene ruimte in steden en op privéterreinen; 
− Schrap de signaalgebieden als woongebied; 
− Water moet een sturend principe worden in het ruimtelijk beleid; 
− Versterken van de watertoets; 
− Ontwikkel en financier instrumenten voor ruimtelijk herstel; 
− Zet in op ‘rule free-zones’ waar geëxperimenteerd kan worden. 

 
Hij besluit dat integraal waterbeleid een complexe en veelomvattende materie is die nood 
heeft aan een sterke coördinator, een rol die de provincie op zich kan nemen. Hij meent 
dat een hertekening van de beslissingsniveaus in het waterlandschap zich opdringt. Hij 
stelt de vraag of het niet beter zou zijn om de intercommunales, die met dezelfde 
problematiek bezig zijn, in te kantelen bij de provincie. Volgens hem dringt de tijd. 
 
 
De VOORZITTER roept de heer Kerremans uit tot de kampioen van dit jaar met zijn 
tussenkomst van 11 minuten. 
 
 
De heer RÖTTGER bevestigt aan de heer Schoofs dat toekomstige projecten zullen 
besproken worden in de commissie en dat de reserves gekoppeld zullen worden aan 
concrete projecten. Hij erkent dat de bottleneck zich situeert bij het aantal beschikbare 
personeelsleden. De ingenieurs werken aan 120% en er staan nog verschillende 
projecten op stapel waarvoor nog middelen worden gezocht. Deze integrale projecten 
worden bekeken met toetsing van natuurprojecten, toegankelijkheid en landbouw. Hij 
belooft dat hij verder zal zoeken naar extra middelen en misschien ook extra mensen die 
met deze reserves zouden kunnen betaald worden. Hij stelt dat toegankelijkheid een 
stokpaardje is van interpellant, hijzelf hoopt dat er overal langs de waterlopen een 5-
meter strook zou liggen, zodat hij de heer Geudens tegemoet kan fietsen. Dit vereist 
volgens hem een consequent beleid. 
 
Uit de interpellatie van de heer Kerremans heeft hij begrepen dat betrokkene pleit voor 
een integraal beleid met de provincie als streekmotor zonder intercommunales. Hij wijst 
erop dat hij zijn partijprogramma moet doorlichten dat uitgaat van streekbesturen. Het 
geeft de indruk dat interpellant overtuigd is van de meerwaarde van de provincie. Hij 
geeft mee dat met betrekking tot handhaving 8 controleurs worden ingezet die zowel 
kwaliteit als kwantiteit opvolgen. Als provincie moeten we vandaag rekening houden met 
Vlaamse en gemeentelijke regelgeving, maar met de VVP wordt bekeken hoe we deze rol 
kunnen gaan vervullen. Hij rekent erop dat deze ambities in deze raad nog verder aan 
bod zullen komen. 
 
 
Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling 
 
 
Strategisch plan Rupelstreek 
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Budget 2018. Advies van het Rekenhof. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

Kennis wordt genomen. 
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Stemming nr. 7. 

(inlassen 50) 
 

 
De heer LEMMENS bedankt iedereen met de vele en interessante tussenkomsten. Hij 
dacht dat wegens het wegvallen van de persoonsgebonden materies er kortere debatten 
zouden zijn, maar hij stelt het tegendeel vast. Hij meent dat er zeker een aantal 
debatten de moeite waard waren. Hij somt de verschillende onderwerpen op die aan bod 
zijn gekomen zoals de provinciale kunstcollectie, de Kanaalkant, het onderwijsdebat was 
boeiend en de intercommunales kregen de nodige aandacht met dank aan mevrouw 
Naert. Er werd stilgestaan bij de lokale economie en het nieuw te voeren beleid rond het 
Havencentrum alsmede het belang van bedrijventerreinen. 
 
Vandaag was er veel aandacht voor de provinciale domeinen en hij verwijst naar de 
maidenspeech van zijn collega De Haes, die als een echte Horecaman al onmiddellijk 
begon te trakteren maar het ontgaat spreker met wat werd getrakteerd. Er werd 
gedebatteerd over het contractueel en statutair dienstverband van het personeel met 
hierover een duidelijke visie van de deputatie. Hij nam kennis van de lange antwoorden 
van collega Bellens over Welzijn en hij begreep dat dit eigen is aan de materie. 
Duurzame ontwikkelingen en het 8ste uur vond hij niet zo slecht, dat trouwens een 
belangrijk punt was op het colloquium van de VVP. Een aantal hints van de oppositie 
werden goed begrepen waarmee rekening zal gehouden worden bij onder meer het 
vernieuwen van het wagenpark en het verder zetten van een integraal waterbeleid. 
 
Hij maakt er de raad attent op dat de laatste rechte lijn wordt ingezet naar de 
verkiezingen, maar dat in deze laatste maanden verder moet worden bestuurd met 
aandacht voor het uitstippelen van een beleid. De oppositie moet dit beleid goed blijven 
controleren. Hij vermeldt dat de streekmotor moet blijven draaien wat mogelijk is door 
het net goedgekeurde budget voor volgend jaar. De deputatie gaat verder beleid voeren 
en heeft bewezen dat in tijden van afslanking zij verder beleid kan voeren en verder kan 
investeren. Hij dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Hij heeft tijdens alle 
interpellaties een woord van dankbaarheid gehoord naar de personen die naar een ander 
bestuursniveau overgaan, wat hij wenst te benadrukken. 
 
 
De deputatie zal met het goedgekeurd budget verder werken en hij bedankt iedereen. 
 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 17.53 u. 


