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De voorzitter opent de vergadering om 14.33 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAETEN Els 
Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 
De heer BELLENS  Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
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 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 
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De heer PALINCKX Koen 
De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
De heer VAN EETVELT Roel 
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 
Mevrouw VERLINDEN Linda 
De heer VOLLEBERGH Steven 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
De heer WILLEKENS Tim 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: De heer Patrick Feyaerts, Mevrouw Iefke Hendrickx, De heer Frank Sels 
en mevrouw Loes Van Cleemput. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 
De voorzitter verwelkomt het publiek op de tribune en in het bijzonder leerlingen uit de 
klas van juf Lili. 
Hij deelt mee dat ook de VRT aanwezig is voor opnames in het kader van hun archief. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van Nicole Naert (PVDA) in verband met de groepsaankopen 
Engie-Electrabel. 
 
Mevrouw NAERT zegt dat al het werk dat door de Provincie Antwerpen verzet 
wordt in het kader van de groepsaankopen enorm geapprecieerd wordt. 
Dit jaar evenwel kwam ENGIE-ELECTRABEL als eerste uit de veiling. 
Zij heeft hier vragen bij. Er is volgens haar wantrouwen bij toch een aantal 
mensen die zich normaliter inschrijven bij zo een groepsaankoop. 
In de oproepingsmail om in de schrijven in de groepsaankoop is er sprake dat 
“100 % Groen” gegarandeerd is. Ze verwijst evenwel naar Greenpeace die een 
negatieve beoordeling geeft over het groene karakter van Engie-Electrabel en 
in het bijzonder over het volgens haar te groot aandeel van kernenergie. Het 
wantrouwen is groot ondanks het feit dat ze weet dat de VREG strikt 
controleert. 
Vandaar de volgende vragen aan de deputatie: Welke stappen heeft de 
provincie gezet om 100 % levering van groene energie te garanderen voor de 
inschrijvers op de groepsaankoop? Welke maatregelen overweegt de provincie 
indien uit het onderzoek van de CREG zou blijken dat Engie-Electrabel niet vies 
is van manipulatie – ook al is het in een ander dossier? Kan de provincie naar 
de toekomst toe Engie-Electrabel weren als mogelijke leverancier? 
 
 
Mevrouw VERHAERT zegt dat ze het hierover al gehad heeft op de 
raadscommissie. Ze zegt dat enkel leveranciers met een door de VREG 
gecertificeerd 100 % groene stroom zich konden inschrijven voor de 
groepsaankoop. Een energieleverancier kan zelf groene stroom produceren of 
garanties van oorsprong aankopen. Garanties van oorsprong, zo stelt de VREG, 
bieden 100 % garantie over het groene karakter van de stroom. Het systeem 
van de garanties van oorsprong garandeert dat een hoeveelheid elektriciteit die 
wordt verkocht als groene stroom effectief is opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen en slechts één keer als groene stroom wordt verkocht. Het 
systeem voorkomt elke mogelijkheid van dubbeltelling van eenzelfde 
hoeveelheid groene stroom. 
De veiling staat open voor alle leveranciers die een 100 % groen jaarcontract 
stroom en gas tegen een vaste prijs kunnen garanderen. 
 
Met onze groepsaankoop zetten wij, aldus spreker, jaar na jaar druk op alle 
leveranciers om méér te investeren in duurzame energieproductie. Hoe meer 
mensen namelijk eisen dat hun stroom groen is, hoe meer de leveranciers 
onder druk komen om daar bij toekomstige investeringskeuzes mee rekening 
te houden. En jaar na jaar eisen tienduizenden gezinnen in de provincie 
Antwerpen goedkope én groene stroom. Bij een leverancier als Essent, die de 
groepsaankoop in het verleden meermaals gewonnen heeft, zien we deze druk 
op groene productie dan ook duidelijk. Greenpeace erkent dat intussen ook in 
haar rapport waarin het over Essent zegt dat het ‘steeds meer investeert in 
hernieuwbare energie’. Groepsaankopen groene stroom in Vlaanderen hebben 
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de afgelopen jaren dan ook in grote mate bijgedragen aan bewustwording rond 
groene stroom maar ook voor duurzame energieproductie. 
Wat de bezorgdheid van de burgers betreft waarnaar mevrouw Naert naar 
verwijst. De cijfers tonen aan dat de provincie hier heel goed heeft op 
gereageerd: zie maar het groot aantal huishoudens (80 000) dat op het aanbod 
is ingegaan. Wat Electrabel betreft: in 2010 stond die hier zeer sceptisch 
tegenover, alsmede over de rol van de provincie. Zo veel jaren later doen ze 
mee en bieden ze groene stroom aan. 
 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 

 
0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Deputatie. Toewijzing bevoegdheden. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 3) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Wijziging vertegenwoordiging N-VA-fractie in 
verenigingen. Goedkeuring. 
Voorstel 

(inlassen 4) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 59 leden nemen er aan 

deel. Er zijn 53 stemmen ja, 3 stemmen nee en 3 onthoudingen. 

Het voorstel is aangenomen. 

 
Stemming nr. 100. 

(inlassen 5) 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Aanpassing bevoegdheden, raadscommissies en 
adviesraden. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

De heer VANDENDRIESSCHE vraagt of het opportuun is om de 
raadscommissie Welzijn, weliswaar onder een andere naam te behouden? 
De bevoegdheid welzijn verdwijnt immers vanaf 2018. De nieuwe 
commissie Samenleving heeft volgens hem ook te weinig onderwerpen. 



 
 

6

 
 
De heer MERCKX zegt dat dit punt gelet op het publiek van leerlingen, 
misschien een bijkomend woordje uitleg verdient. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat de leerlingen niet hoeven te blijven. 
 
 
De heer RÖTTGER vraagt zich af of we hier met een voorstellingsrondje 
gaan beginnen? 
 
 
De heer MERCKX verwijst naar de verschillende raadscommissies die er 
zijn. Zij bereiden de raadsbesluiten voor. Hier tegenover staat een 
vergoeding van een 130 EUR netto. Er is beslist om een aantal 
persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies over te dragen naar 
Vlaanderen of naar de steden en gemeenten. Deze overdracht gebeurde 
volgens hem slecht voorbereid en chaotisch. Allemaal de schuld van 
Vlaanderen. 
 
 
De VOORZITTER onderbreekt spreker en vraagt dat hij zich bij het 
onderwerp houdt. 
 
 
De heer MERXCKX zegt dat cultuur wellicht volledig verdwijnt. Zo 
verdwijnt er één van de twaalf commissies. Wel behoudt men de 
commissie welzijn onder een andere naam. Of dit wel echt de moeite is 
om een aparte commissie te behouden weet hij niet. Er is immers 
ondermeer geen zicht op het budget waarover het zal gaan in die nieuwe 
commissie. Zijn fractie gaat tegenstemmen en bepleit een all in 

vergoeding voor alle activiteiten van het provincieraadslid. Hij weidt uit 
naar het Vlaams parlement en de vergoeding van deze parlementairen. 
Hij wil een gelijkaardige vergoeding. 
 
 
De VOORZITTER vraagt dat de heer Merckx hij zich bij het onderwerp 
houdt namelijk de herschikking van de commissies. Indien niet zal hij de 
heer Merckx het woord ontnemen. 
 
 
De heer MERCKX verwijst opnieuw naar de vergoedingen en het systeem 
in het Vlaams parlement. 
 
 
De VOORZITTER ontneemt hierop het woord van de heer Merckx. 
 
 
De heer BELLENS hoopt wat rust te brengen in hoofde van de heer 
Merckx. Hij antwoordt ook op de bedenking van de heer Vandendriessche. 
Het budget van de beleidsdomeinen van de nieuwe raadscommissie is nog 
niet gekend, maar zal binnenkort tijdens de budgetbesprekingen worden 
meegedeeld. Hij vermoedt dat het om een toch aanzienlijk bedrag van 
meer dan 1 miljoen EUR gaat. De nieuwe commissie zal belangrijke 
beleidsdomeinen bespreken: wonen en de nieuwe woonvisie, het 
aangepast vervoer en het dorpenbeleid. Hij concludeert alleszins dat er 
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nog heel wat werk te doen is komend jaar en dan gaat het niet alleen om 
de drie belangrijke onderwerpen maar ook om de afhandeling van lopende 
projecten van welzijn. 
 
 
De VOORZITTER verduidelijkt aan de heer Merckx dat hij het woord 
ontnam op basis van artikel 35 van het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat dit de democratie is op zijn Belgisch. 
 
 
De VOORZITTER legt het agendapunt ter stemming voor. 
 
 
Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 1. 
(inlassen 7) 

 

 
1. Cultuur 
 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – voorlopige vaststelling. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja en 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 9) 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 

(inlassen 10) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene 
vergadering 15 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 11) 

Mevrouw NAERT deelt mee dat haar fractie zoals de vorige jaren zal 
tegenstemmen bij deze en volgende punten over de intercommunales 
(een paar uitzonderingen niet te na gesproken). Er is immers te weinig 
transparantie en de financiële gevolgen van de uitstap einde 2018 worden 
niet vermeld. Ook de beloofde toelichtingen werden niet bezorgd. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE wil nog eens terugkomen op het feit dat de 
voorzitter de heer Merckx het woord ontnam. Hij vindt dat dit een 
reusachtige, te drastische maatregel is. 
 
 
De VOORZITTER wijst erop dat hij 3 à 4 keren de heer Merckx heeft 
verwittigd om zich bij de provinciale materie te houden. Hij verwijst 
nogmaals naar artikel 35 van het Huishoudelijk Reglement. Het raadslid 
kan het woord terugkrijgen wanneer hij zich verontschuldigd. 
Hij citeert artikel 35 waarbij het woord heeft ontnomen. 
 
 
De heer VAN EETVELT zegt dat dit volgens hem geen correcte toepassing 
is van het reglement. 
 
 
De heer MERCKX bedankt de collega’s voor hun tussenkomst. Hij vindt dat 
men hem had moeten laten uitspreken. Moet hij een half uur in de hoek 
gaan staan? 
 
 
De VOORZITTER onderbreekt de heer Merckx en brengt het agendapunt 
ter stemming. 
 
 
Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 12) 
 
 
De heer LEMMENS vraagt aan iedereen om rustig te blijven en zich bij de 
essentie te houden. Hij vraagt aan de heer Merckx om sorry te zeggen 
zodat het debat verder kan gaan. 
 
 
De heer MERCKX vraagt zich af waarom er geen verschillen mogen zijn 
over de essentie. Zijn tussenkomst ging over het beleid van gedeputeerde 
Bellens. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat de heer Merckx opnieuw aan de debatten mag 
deelnemen omdat hij sorry heeft gezegd. De rest kan verder besproken 
worden tijdens de koffiepauze. 
 

 Nr. 2/4 van de agenda 



 
 

9

 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting 
bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 

(inlassen 13) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene 
vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat ze zich bij dit (en gelijkaardige) 
punten zullen onthouden. Zijn fractie gaat niet akkoord met de zin in het 
besluit dat de provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de 
vermelde agendapunten van de Algemene Vergadering goed te keuren. 
 
 
Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 11 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 15) 
 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Toelichting 
bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 

(inlassen 16) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Ontwerp van 
statutenwijziging. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

 

 

Nr. 2/8 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene 
vergadering 15 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 18) 

Mevrouw NAERT licht toe dat ze zoals gezegd, het ander stemgedrag van 
haar partij voor bepaalde intercommunales zal toelichten. Hier gaat haar 
fractie goedkeuren omdat de verduidelijking gegeven door IGEMO, hen 
voldoen. 
 
 
De agendapunten 2/7 en 2/8 worden goedgekeurd met 54 

stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 

 
Stemming nr.5. 

(inlassen 19) 
 

 

Nr. 2/9 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 

(inlassen 20) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone 
algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (gewone gedeelte). 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

 

 

Nr. 2/11 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone 
algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (notariële gedeelte). 
Standpuntbepaling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

De agendapunten 2/10 en 2/11 worden goedgekeurd met 51 

stemmen ja, 2 stemmen nee en bij 10 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 6. 

(inlassen 23) 
 

 

Nr. 2/12 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Toelichting bij 
het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 
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(inlassen 24) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/13 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Ontwerp van 
statutenwijziging. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

 

 

Nr. 2/14 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 
vergadering 19 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

 

 

Nr. 2/15 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Buitengewone 
algemene vergadering 23 januari 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

Mevrouw NAERT deelt mee dat haar fractie zich hier zal onthouden want 
ze hebben geen antwoord gekregen op hun vragen. 
 
 
De agendapunten 2/13, 2/14 en 2/15 worden goedgekeurd met 

51 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr.7. 

(inlassen 28) 
 

 

Nr. 2/16 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting 
bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 

(inlassen 29) 

Kennis wordt genomen. 
 

 
Nr. 2/17 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene 
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vergadering 18 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 10 

onthoudingen. 

 

 

Stemming nr. 8. 
(inlassen 31) 

 

 

Nr. 2/18 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. 
Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 
Toelichting 

(inlassen 32) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/19 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene 
vergadering 20 december 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie de vorige jaren dit goedkeurden 
omdat het hier om één van de meest transparante intercommunales gaat. 
Evenwel kreeg zij een onvoldoende antwoord inzake de gevolgen van de 
uitstap einde 2018. Haar fractie gaat zich hier dan ook onthouden. 
 
 
Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 34) 
 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 

Nr. 3/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Verschuiving middelen van budgetsleutel 0590/64900000 
Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) naar POM Antwerpen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

De heer MERCKX zegt dat hij een stemmingsprobleem heeft. 
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De heer VANDENDRIESSCHE vraagt zich af of hier geen addendum aan de 
beheersovereenkomst moet worden opgesteld. Blijkbaar voldoet die niet 
zodat 80.000 EUR wordt doorgeschoven voor streekbeleid. Er mag wel 
wat meer worden uitgelegd dan wat er nu staat. 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat dit reeds werd toegelicht in de commissie. De 
streekontwikkeling voor stad en rand is niet rondgeraakt. Om de 
kredieten ook in de toekomst te kunnen bestemmen werd dit 
overgedragen aan POM, wellicht voor een studie over de komende 
beleidsperiode. 
 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 10. 
 

(inlassen 36) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vijfde 
reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 5 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 11. 
(inlassen 38) 

 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende nee-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Dienst Thesaurie en Fixed Assets - boeking van uitgaande facturen van 
diverse debiteuren binnen het provinciebestuur van Antwerpen als 
oninbaar (minderwaarden)  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Algemene Financiering. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
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Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

Voorlopig aangenomen. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving kredieten DMCO naar DWEP.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.  
Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 40) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Overdracht van een bedrag voor de kosten rond de Facebookadvertenties 
voor de acties 'Veleau' en 'Fortengordel'  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Exploitatiebudget. 
Uitgaven.  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/5 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Budgetwijzing van investeringen voor het beleidsdomein van Cultuur in 
het kader van de overheveling van de culturele en persoonsgebonden 
aangelegenheden  
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Ontvangsten  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Ontvangsten  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur  
Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven  
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven  
Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
Vermindering van transactiekrediet van 2018  
 
Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek  
Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Rubriek II.A.5 Erfgoed - Uitgaven  
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven  
Rubriek IV. Toegestane investeringssubsidies - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018  
 
Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur  
Rubriek IV. Investeringssubsidies en –schenkingen - Ontvangsten  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek  
Rubriek IV. Investeringssubsidies en -schenkingen - Ontvangsten  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 
Nr. 4/6 van de agenda 
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Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Schrapping investeringsbudget Fotomuseum in het kader van de overgang 
van de musea naar de museumstichting volgens budgetopmaak van 2018.  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur  
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet 2018 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Verschuiving van budget in het kader van de financiering van de renovatie 
van het schildersatelier fase 2 op locatie van Kasteel d’Ursel.  
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd  
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek  
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Aanwending werkingskredieten Stafdienst Ontwikkeling en Educatie voor 
verschillende projecten rond flankerend onderwijsbeleid binnen APB 
Provinciaal Onderwijs Antwerpen.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatie - Uitgaven  
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 45) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving investeringskredieten in het meerjarenplan voor het 
Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum.  
 
Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie.  
Rubriek II.A.3. Roerende goederen  
Verschuiving binnen het verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2018  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2019 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 46) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving van exploitatiemiddelen van Dienst Welzijn en Gezondheid 
Grondgebonden naar Stafdienst Vrije Tijd voor verhoging subsidies de 
Merode.  
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget - 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2018 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 47) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving investeringskredieten 2017 Provinciale Groendomeinen Regio 
Kempen naar 2018 in functie van de bouw van amfibietunnels in 
Hertberg.  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 



 
 

18

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving investeringskredieten 2017 Zilvermeer naar 2018 in functie 
van de optimalisatie/ uitbreiding van de parking, de herinrichting van het 
receptiegebouw en de plaatsing van zonnepanelen (fase 2).  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  
Het verbinteniskrediet blijft ongewijzigd  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Gedeeltelijke verschuiving van het investeringsbudget PGRK naar 
werkingsmiddelen.  
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekrediet voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 50) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/14 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verhoging ontvangsten Kasteel d'Ursel ten gevolge van fundraising Cuvée 
Antonine.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Ontvangsten  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 51) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving van investeringskredieten van Dienst Erfgoed naar Kasteel 
d'Ursel voor de financiering van de inrichting van de voormalige 
boswachterssite tot werkzone.  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget - 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke ordening en mobiliteit  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
Rubriek II.A.5. Erfgoed - Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 52) 

Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/16 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor werkingskosten 
en investeringen van dienst Gebiedsgericht Beleid, verlaging van 
exploitatiebudget, verhoging van investeringsbudget  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – 
Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 53) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/17 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor subsidies en 
investeringen van dienst Mobiliteit, verhoging van exploitatiebudget, 
verhoging en verlaging van subsidies en verlaging van investeringsbudget  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven 
en Ontvangsten  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  
Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  
Rubriek II.A.2.Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
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Vermindering van transactiekrediet van 2018  
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2018 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 54) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/18 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Overdracht van een bedrag om de continuïteit te garanderen van de 
werking van de afdeling projecten van de dienst Integraal Waterbeleid  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu  
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 55) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/19 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Eenmalige verhoging dotatie APB Havencentrum  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 56) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/20 van de agenda 
 
Vijfde reeks wijzigingen van 2017  
Aanpassingen aan investeringsbudget naar aanleiding van de 
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budgetbesprekingen 2018.  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Investeringsbudget 
– Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
Vermeerdering van transactiekrediet 2018 en 2019  
Rubriek IV. Investeringssubsidies en schenkingen – Ontvangsten  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet 2019  
 
Investeringsenveloppe IE 02 – Logistiek  
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet 2018 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 57) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/21 van de agenda 
 
Budget 2017. Evenwicht na de vijfde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 58) 

De heer MERCKX wenst bij punt 4/10 te zeggen dat ze gaan 
tegenstemmen. Niet dat ze tegen de Merode zijn, maar ze willen hier een 
signaal geven. In het bijzonder op de manier waarop het budget en de 
prioriteiten worden vastgelegd. Ze moeten herdacht worden. Ze 
vertrekken niet vanuit de noden van de inwoners. Wonen is hierbij zeer 
belangrijk. 
Hij citeert de voorgestelde budgetwijziging. Hij vindt geen verwijzing naar 
de problematiek van wonen. Hij verwijst naar de band van betrokken 
gedeputeerde met de regio. De som van 400.000 EUR kan beter besteed 
worden. 
 
 
De heer BELLENS zegt dat de heer Merckx een aantal onwaarheden heeft 
gezegd. In 2018 en nadien blijft gebiedsgericht beleid één van de 
hoofdtaken voor de provincie. Dit wordt verspreid over de ganse 
provincie. Het budget van welzijn vermindert niet. De resterende 
middelen worden verder besteed. Hier gaat het om een overschot van het 
impulsbeleid op basis van de 3 jarige cyclus. Het wordt ingezet voor het 
wonen op het platteland. 
We halen twee op twee: gebiedsgericht beleid en aandacht voor wonen. 
Hij ziet niet in waar hier het onbehoorlijk bestuur is. 
 



 
 

23

 
De heer MERCKX ziet in het project de Merode nergens iets staan over 
wonen in het platteland. De enorme nood aan investeringen in wonen 
vindt hij niet terug. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE wenst nog te zeggen over agendapunt 4/8 
dat de budgetten bij de koepel van de provincie blijven en niet gaan naar 
projecten. 
 
 
Mevrouw VERHAERT zegt dat het hier gaat om het inzetten op menskracht 
die netoverschrijdend is. Uiteraard ook op vraag van de lokale besturen. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE vindt het vreemd dat dit geld in de koepel 
blijft in plaats van rechtstreeks naar projecten. 
 
 
Mevrouw VERHAERT zegt dat het beter via de koepel gaat anders leidt dit 
tot meer versnippering. Met kleine bedragen kan je niks mee doen maar 
als je het inzet in menskracht dan wel. 
 
 
Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 11 stemmen nee en 7 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 59) 
 
Mevrouw NAERT vraagt of er rekening wordt gehouden met het feit dat 
collega Merckx problemen heeft met de stemopneming. 
 
 
De VOORZITTER bevestigt dat er een bijkomende nee-stem voor de heer 
Merckx wordt genoteerd. 
 

 

Nr. 4/22 van de agenda 
 
Budget 2017. Vijfde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de 
autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 
agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 60) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie zich zal onthouden. De voorgestelde 
middelen kan het Havencentrum terecht gebruiken. Er is nood aan een 
nieuw Havencentrum. Anderzijds verwijst ze naar de commissie waar 
onvoldoende verduidelijkt werd wat de bijdrage is van de externen 
(Havenbedrijf en CEPA). Graag wat meer verduidelijking bij de 
begrotingsbesprekingen. 
 
 
De heer CALUWÉ begrijpt niet waarom in dit kader deze opmerking wordt 
gemaakt. Het gaat over het op peil houden van de tentoonstelling. Het 
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beheer van het Havencentrum blijft een provinciale taak en dus ook de 
financiering. Ook wanneer het dichterbij zal worden gevestigd. Het 
Havenbedrijf denkt er over na om meer samenwerking te organiseren met 
het Havencentrum. Door schaalvergroting zal er voor beiden meer winst 
in zitten. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat de interventie niet bij dit punt was gepland 
maar ook straks zal een half miljoen extra voor het Havencentrum aan 
bod komen. 
 
 
Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 17 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 13. 
(inlassen 61) 

 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 4/23 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal recreatiedomein De 
Schorre. Toeristisch belevingspunt 'De Blauwe Halte' - Scenografie 'De 
Velodroom'. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 62) 

 

 

Nr. 4/24 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair voor het nieuwe 
Provinciehuis. Bestek. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 63) 

 
De heer HUIJBRECHTS zegt dat zijn fractie zich zal onthouden bij punt 
4/24. 
 
 
De agendapunten 4/23 en 4/24 worden goedgekeurd met 65 

stemmen ja. 

 
Stemming nr.14. 

(inlassen 64) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 



 
 

25

 

Nr. 4/25 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Huisvestingsproject voor de opvang van 
slachtoffers van intra familiaal geweld. Aankoop woningen 
Kasteelpleinstraat 14 en 16 en inerfpachtgeving aan het OCMW van 
Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 65) 

De heer VAN EETVELT zegt dat hij niet alleen vandaag een discussie heeft 
meegemaakt over de rechten van een provincieraadslid en over de wijze 
waarop hij andere niet-provinciale thema’s heeft aangebracht. In de 
commissie Financiën maakte hij dit nog eens mee toen hij gewoon een 
paar vragen over dit punt stelde. Uiteindelijk werd dit niet toegelicht. Ook 
volgens hem in geen andere commissie. 
 
 
De heer BELLENS zegt dat dit destijds in 2015 wel uitvoerig werd 
besproken in de commissie. 
 
 
De heer VAN EETVELT stelt voor om dit punt te verdagen aangezien het 
tijdens de voorbereidingen van deze raad niet aan bod is gekomen. Ofwel 
geeft de gedeputeerde meer uitleg. 
 
 
De heer BELLENS weet dat één van de vragen die de heer Van Eetvelt 
stelde in de commissie Infrastructuur de vraag was of dit nog onze 
bevoegdheid was. Dit is inderdaad onze bevoegdheid. Het gaat om een 
beslissing van 2015. De aankoop kon echter maar doorgaan nadat er 
geen bouwovertreding meer op was. Oorspronkelijk ging het om een 
inpachtgeving aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Het OCMW heeft 
evenwel deze rol overgenomen. Het was beter om dit in de commissie 
Welzijn te agenderen. 
 
 
De heer VAN EETVELT bedankt voor de toelichting maar begrijpt het nog 
altijd niet goed. De bevoegdheid van intrafamiliaal geweld is vanaf 2018 
overgedragen. In alle andere gevallen wordt ook het onroerend goed 
overgedragen. Hier dus niet. Hij vindt dit toch contradictorisch. 
 
 
De heer BELLENS verwijst nogmaals naar een voortzetting van de 
beslissing genomen in 2015. Toen waren we volop bevoegd. 
 
 
De heer VAN EETVELT vraagt zich af of het dan niet beter was geweest 
om het gebouw over te dragen in plaats van in erfpacht te geven. 
 
 
De heer BELLENS zegt dat deze constructie nu is afgesproken. Wat de 
inhoudelijke invulling betreft, zijn we niet meer betrokken. We hebben 
ook andere eigendommen in Antwerpen. 
 

 Nr. 4/26 van de agenda 
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Vastgoed. Beerse. PRUP Laak of Bolkse Beek (A.4.20.0). Aankoop 
gronden voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 66) 

 

 

Nr. 4/27 van de agenda 
 
Vastgoed. Kapellen. PRUP Kaartsebeek. Grondaankoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 67) 

 

 

Nr. 4/28 van de agenda 
 
Vastgoed. Kasterlee. Kemelbeek (A.9.07). Verlegging voor de aanleg van 
een bedrijventerrein door IOK. Overdracht van de nieuwe bedding aan de 
provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 68) 

 

 

Nr. 4/29 van de agenda 
 
Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwen van de sifon 
onder het kanaal Leuven-Dijle. Onteigeningsplan. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 69) 

De heer HELSEN zegt dat zijn fractie zich bij 4/25 zal onthouden. Niet 
alleen om de bedenkingen die de heer Van Eetvelt heeft geformuleerd, 
maar ook omdat het hier om een aankoop en renovatie gaat waarmee een 
veel te fors bedrag is gemoeid. 
 
 
De agendapunten 4/25, 4/26, 4/27, 4/28 en 4/29 worden 

goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 
Stemming nr.15. 

(inlassen 70) 
 
Mevrouw NAERT zegt dat haar stem een ja-stem moet zijn. 
 
 
Er wordt dan ook een bijkomende ja-stem voor de heer Merckx 
genoteerd. 
 

 
Nr. 4/30 van de agenda 
 
Vastgoed. Niel. Overdracht grondoverschotten langs voormalige 
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provincieweg aan Vlaams Gewest. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 71) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 4/31 van de agenda 
 
Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark van het 
provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend door Karin Van 
Hoffelen (Groen). Goedkeuring. 
Voorstel 

(inlassen 72) 

De VOORZITTER zegt dat er twee amendement zijn. Een amendement 
van mevrouw Michielsen en één van de deputatie. 

(inlassen 73) 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN licht haar amendement toe zoals het aan de 
raadsleden werd bezorgd. Zij dankt mevrouw Van Hoffelen voor het 
voorstel. Binnen de visie zoals die door Vlaanderen is uitgewerkt en na 
ruggenspraak binnen haar partij heeft zij een voorstel uitgewerkt. 
Haar voorstel bevat in essentie het voorstel om een stappenplan uit te 
werken en niet alleen voor de aangekochte wagens, maar ook van de 
geleasede wagens, en het faciliteren van het plaatsen van laadpalen.  
 
 
De heer CALUWÉ verwijst naar het amendement van de 
meerderheidsfracties. Dit werd in de commissie besproken. Het 
intensifiëren van de vergroening is de bedoeling. Anderzijds moet er ook 
realisme zijn. Uitsluitend het overstappen naar elektrisch aangedreven 
wagens of CNG is niet realistisch. In de commissie werd tevens bepleit om 
meer aandacht te hebben voor de problematiek van de laadpalen. 
 
 
Mevrouw VAN HOFFELEN bedankt de collega’s voor de positieve aandacht 
die er werd gegeven aan haar voorstel. Ze zegt dat haar oorspronkelijk 
voorstel van mei dateert. Inmiddels werd op de commissie een kosten-
batenanalyse gemaakt. Dan zou haar voorstel nu anders zijn. Ze merkt op 
dat geleasede auto’s niet in aanmerking komen voor de aftrek van de 
belasting op de inverkeerstelling. 
 
 
De heer VOLLEBERGH steunt het voorstel van de deputatie. Hij verwijst 
naar zijn eerdere interventies en zijn pleidooi voor elektrische wagens. 
Volgens hem kan die leasing wel fiscaal worden afgetrokken. 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN zegt dat zij niet tegen het amendement van de 
meerderheid kan zijn. Enkel bij punt 2.1 toont de deputatie te weinig 
ambitie. In het besluit kan hier misschien een andere zin worden 
toegevoegd namelijk een zin uit de toelichting die volgens haar meer 
ambitie weergeeft: 
“De provincie zal strategische doelstellingen formuleren omtrent reductie 
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van voertuigspecifieke emissies en de samenstelling van (fracties van) het 
provinciale wegenpark.” 
 
 
De heer MERCKX vraagt aan mevrouw Van Hoffelen of ze akkoord is met 
het voorstel van de meerderheid. 
 
 
Mevrouw VAN HOFFELEN zegt dat ze akkoord is met het voorstel van 
mevrouw Michielsen. 
 
 
De heer CALUWÉ heeft geen probleem met het voorstel om de zin toe te 
voegen aan het voorstel van de meerderheid. 
Artikel 2.1 van het meerderheidsvoorstel wordt dan: 
“De provinciale entiteiten zullen jaarlijks een evaluatie maken van het 
aanbod van de verschillende aandrijfmodi op de markt. 
In de toekomst worden strategische doelstellingen geformuleerd omtrent 
reductie van voertuigspecifieke emissies en de samenstelling van (fracties 
van) het provinciale wagenpark.” 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN vraagt wat er gebeurd met de opmerking over de 
geleasede auto’s? 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat voor dit laatste de administratie dit best nog 
eens onderzoekt en hier best geen improvisatie toe te passen. 
 
 
De heer HELSEN begrijpt niet het probleem over de leasing. Dit is toch 
geen probleem aangezien er vandaag al afspraken zijn over geleasede 
wagens. 
 
 
De heer CALUWÉ zal dit door de administratie laten onderzoeken. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat het amendement van de meerderheid 
aangevuld met de toegevoegde zin van mevrouw Michielsen en zoals 
verwoordt door de heer Caluwé, ter stemming wordt gebracht. 

(inlassen 74) 
 
Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 75) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 5. Onderwijs en jeugd 
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 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 7. Recreatie, sport en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Vrije Tijd. Budgetsleutel 
0680/64900000. Subsidie voor uitvoering van projecten in het kader van 
het gebiedsprogramma de Merode. Verdeling van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 76) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 
Stemming nr. 18. 

(inlassen 77) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende onthouding voor hem genoteerd. 
 

 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
DTL. Provincieraadsvergadering van 23 november 2017. 
Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 78) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie zich bij dit punt zal onthouden. Het 
is enerzijds logisch maar wat zal er met Arenberg en de Stichting 
gebeuren. Dit komt straks aan bod. 
 
 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja, bij 1 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 19. 
(inlassen 79) 

 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende onthouding voor hem genoteerd. 
 

 
9. Welzijn 
 

 
Nr. 9/1 van de agenda 
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Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0959: Subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ 
Overige verrichtingen betreffende ouderen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 80) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 20. 

(inlassen 81) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
Subsidies met betrekking tot sociale projecten, wonen en aangepast 
vervoer. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 82) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 21. 

(inlassen 83) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 9/3 van de agenda 
 
Arbeidszorg: Opheffing subsidiereglementen arbeidszorg. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 84) 

 

 

Nr. 9/4 van de agenda 
 
Welzijn Algemeen. Voorstel tot opheffing van het reglement 
“impulssubsidie - innovatieve projecten in de welzijns en 
gezondheidssector”. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 85) 

De heer BELLENS heeft een technische opmerking die ook in de 
commissie is gezegd. Het erratum is blijkbaar niet bij de raadsleden 
geraakt of alleszins niet in de tekst verwerkt. 
 
 
De PROVINCIEGRIFFIER zegt dat de stukken of errata ofwel via ABM ter 
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beschikking wordt gesteld indien vooraf gekend ofwel indien het van de 
dag zelf is , wordt het op de bankjes gelegd. 
 
 
De heer BELLENS zegt dat het niet in de tekst staat. Hij citeert de 
voorgestelde wijziging. 
 
 
De heer VAN EETVELT bedankt voor de aanpassing. Is dit evenwel 
volledig? Zo kan een stichting blijkbaar niet aan deelnemen aangezien dit 
niet werd vermeld in de opgesomde entiteiten. 
 
 
De heer BELLENS zegt dat dit onder de coöperatieven valt. Het erratum 
werd afgestemd met de administratie. 
 
 
De heer VAN EETVELT vraagt om dit toch verder te onderzoeken. 
 
 
De heer BELLENS neemt het engagement om dit verder te laten 
onderzoeken. 
 
 
De agendapunten 9/3 en 9/4 worden goedgekeurd met 66 

stemmen ja. 

 
Stemming nr. 22. 

(inlassen 86) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende ja-stem voor hem genoteerd. 
 

 

Nr. 9/5 van de agenda 
 
EVAp VZW EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole 
Aandoeningen. Ontbinding en vereffening PCMA vzw. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 87) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 9/6 van de agenda 
 
EVAp VZW Gouverneur Kinsbergen. Ontbinding en vereffening GKC vzw. 
Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 88) 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 9/7 van de agenda 
 
Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum, 
afgekort APB GKC. Vaststellen statuten. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 89) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 23. 

(inlassen 90) 
 
 
Aangezien er technische problemen zijn met de stemcomputer van de 
heer MERCKX wordt er een bijkomende onthouding voor hem genoteerd. 
 
 
De VOORZITTER schorst om 16.00 uur de vergadering voor een kleine 
pauze. 
 
De vergadering wordt hervat om 16.18 uur. 
 

  

 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 

Nr. 10/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten 
in de sociale economie. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 91) 

 

 

Nr. 10/2 van de agenda 
 
Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten 
in de sociale economie. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 92) 

De agendapunten 10/1 en 10/2 worden goedgekeurd met 62 

stemmen ja. 
 
Stemming nr. 24. 

(inlassen 93) 
 
De heer MERCKX meldt dat zijn ja-stem niet geregistreerd werd. 
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Nr. 10/3 van de agenda 
 
Erratum. Provinciale initiatieven. Reglement impulssubsidies voor 
innovatieve projecten sociale economie. Opheffing. Reglement 
impulssubsidies voor innovatieve projecten inclusieve economie. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 94) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 25. 

(inlassen 95) 
 
De heer MERCKX ondervindt technische moeilijkheden bij het stemmen en 
laat een bijkomende ja-stem noteren. 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

Nr. 11/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 96) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 26. 

(inlassen 97) 
 
Een bijkomende ja-stem wordt genoteerd van de heer MERCKX. 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 
 
Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring 
van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 98) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 27. 

(inlassen 99) 
 
Een bijkomende ja-stem wordt genoteerd voor de heer MERCKX. 
 

 
12. Waterbeleid 
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Nr. 12/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Behandeling van verontreinigde en niet-
verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e 
categorie in de provincie Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. Aangepast 
bestek en erratum publicatie. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 100) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 65. 

(inlassen 101) 
 
Een bijkomende ja-stem van de heer MERCKX wordt genoteerd. 
 

 
13. Moties 
 

 

Nr. 13/1 van de agenda 
 
Motie aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams Parlement, het 
federale Parlement en het Europees parlement betreffende politieke 
gevangenen in de Europese Unie, ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams 
Belang). 
Motie 

(inlassen 102) 

(inlassen 103) 

De heer HUIJBRECHTS hoopt dat het geen attitude is van de deputatie om 
elke voorstel vanuit de oppositie te counteren met een amendement. Toch 
was hij blij verrast met het amendement. Daarom stelt hij voor om de 
motie in te trekken en volledige steun te verlenen aan het voorstel van de 
meerderheid dat voorligt. 
 
 
De heer HELSEN legt de nadruk op het feit dat dit geen provinciale 
kwestie is. Het is geen provinciale taak om bezwaren te uiten, daar zijn 
andere niveaus beter voor geplaatst. Hij meent dat dergelijke moties dan 
ook beter doorverwezen worden naar de fracties waar dan op andere 
niveaus actie ondernomen kan worden. 
 
 
Mevrouw NAERT wenst zich hierbij aan te sluiten en verwijst naar de 
commotie van eerder tijdens deze provincieraad. Daarom meent zij dat 
het aan de initiatiefnemer of de spreker is om te bepalen wat er van 
belang is om in het debat te brengen. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE meent dat hij gedeeltelijk mee 
verantwoordelijk is voor deze discussie omdat dit niet op het Vast Bureau 
besproken is. Hij neemt zich voor om volgende keer dergelijke discussie 
daar te bespreken. 
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De VOORZITTER bevestigt dat dit niet op het Vast Bureau aan bod is 
gekomen. 
 
 
De heer VAN EETVELT neemt het huishoudelijk reglement erbij om de 
onontvankelijkheid van de motie te bepleiten. Spreker ziet dat in het 
voorstel van de meerderheid de Spaanse overheid en Vlaamse regering 
aangesproken wordt, terwijl hij meent dat dit federale materie is. 
 
 
De heer LEMMENS ontving de motie van de heer Huijbrechts en meent dat 
de problematiek van de mensenrechten ons allemaal ter harte ligt. Toch is 
er binnen de provincie geen traditie van een motie zonder provinciaal 
belang. Bewijze daarvan is de motie van enkele jaren geleden over de 
NMBS. 
 
Daarom stelt hij voor om een brief te sturen aan de Vlaamse regering, 
namens de deputatie waarin de provincieraad zich aansluit bij de resolutie 
die in het Vlaams parlement werd behandeld en die daar werd 
goedgekeurd door alle partijen. Hij wil dan ook voor eens en altijd 
duidelijk maken dat er nooit een motie behandeld kan worden buiten het 
provinciaal belang. 
 
 
De heer HUIJBRECHTS bevestigt dat het niet gaat om provinciale materie, 
maar wel om politieke materie waar politici op elk niveau bezorgd om 
kunnen zijn. Hij meent dat alle politieke mandatarissen mee 
verantwoordelijk zijn voor de politieke spelregels. Bovendien meent hij 
dat het nationalisme een legitieme eis is in de Europese Unie. Daarnaast 
kan hij zich wel vinden in het voorstel van gedeputeerde Lemmens om 
een brief te richten aan de Vlaamse overheid. 
 
 
De heer MEEUS schaart zich achter gedeputeerde Lemmens en meent dat 
de provincieraad zich moet onthouden van niet-provinciaal belang. 
 
 
De heer VAN EETVELT blijft erbij dat het verkeerde niveau wordt 
aangesproken. Hij meent dat de federale regering aangesproken moet 
worden omdat zij bevoegd zijn. 
 
 
De heer LEMMENS bevestigt nogmaals dat de tekst identiek is aan de 
tekst van de resolutie die in het Vlaams parlement is goedgekeurd door 
alle partijen. 
 
 
De heer VAN EETVELT meent dat de bevoegdheidsverdeling maakt dat de 
enige zinnige regering om aan te spreken, de federale is. 
 
 
De heer MERCKX heeft zijn bedenkingen bij de mening dat een motie 
enkel over provinciaal belang mag gaan. Hij vraagt zich af of dit 
aangepast kan worden. Over het voorstel dat voorligt vindt hij dat dit heel 
ver verwijderd is van het provinciaal belang. Daarnaast twijfelt hij dat 
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deze tekst zo is aangenomen is het Vlaamse parlement. 
 
Spreker zijn partij ondersteunt de visie van de burgemeester van 
Barcelona. Deze vindt machtsvertoon niet kunnen, maar verzet zich tegen 
het separatistische. 
 
 
De heer LEMMENS benadrukt dat deze tekst integraal overgenomen is 
zoals het Vlaams parlement deze heeft goedgekeurd. Hij ondersteunt de 
vraag om geen motie buiten het provinciaal belang te behandelen en 
herhaalt zijn voorstel om vanuit de deputatie de resolutie van het 
Vlaamse parlement te ondersteunen. 
 
 
De heer HELSEN vindt het een wijs voorstel van de heer Lemmens. Het is 
de zaak van de deputatie wanneer zij de resolutie van het Vlaams 
parlement willen onderschrijven. Hij vindt het een goede zaak dat er geen 
motie ter stemming voorgelegd wordt. 
 
 
De heer MERCKX vraagt om deze brief niet te versturen in naam van de 
PVDA. 
 
 
De heer LEMMENS belooft om enkel de fracties op te nemen die dit 
steunen. 
 

 14. Interpellaties 
 

 

Nr. 14/1 van de agenda 
 
Interpellatie in verband met crisis in musea en Arenberg, oorzaken en 
oplossingen – Stop onbehoorlijk bestuur, ingediend door Kris Merckx 
(PVDA). 
Interpellatie 

(inlassen 104) 

De heer MERCKX interpelleert over de crisis met betrekking tot de 
overdracht van de musea en de Arenbergschouwburg aan de stad 
Antwerpen. Hij legt de nadruk op het onbehoorlijk bestuur door 
verschillende partijen in het verhaal. 
 
 
Mondelinge vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) in verband met de 
overheveling van cultuurhuis Arenberg en Openluchttheater Deurne. 
 
 
De heer CLAESSEN meent dat er veel commotie is ontstaan over de 
manier waarop de overheveling van de schouwburg Arenberg en het OLT 
Deurne is gebeurd. De overheveling zou moeten gebeuren met bijhorende 
budgettaire middelen, personeel, patrimonium en rechten. Nu blijkt dat op 
heden geen duidelijkheid is over de toekomst van beide theaters. De 
Arenberg is ondertussen met een petitie gestart omdat het zich zorgen 
maakt over het voortbestaan van hun schouwburgen. Voorts slaat de 
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theatergroep een noodkreet in een ‘open brief’. 
 
Spreker vraagt dan ook naar een stand van zaken en meer specifiek 
waarom geen afspraken gemaakt zijn over de programmatie en projecten 
voor 2018? 
 
 
De heer LEMMENS meent dat iedereen op z’n eigen manier naar de zaken 
kijkt: je kan het glas halfvol of halfleeg zien. Hij meent dat er op de 
raadscommissie cultuur en op de provincieraad altijd open 
gecommuniceerd is waar men naartoe wil met de Museumstichting. Dat is 
een breed gedragen verhaal, gedragen door de bedrijfswereld de kunst- 
en cultuursector en de academische sector. 
 
Er wordt gesproken van een impasse en chaos. Op de raad van bestuur 
van de VVP werd een overzicht opgemaakt over de afslanking van de 
provincies. Bij welzijn en sport is deze achter de rug. De medewerkers zijn 
terechtgekomen bij de Vlaamse overheid als werkgever. Dit is een warme 
overdracht waarbij de middelen correct zijn vereffend. 
 
Daarnaast worden er onwaarheden verteld. Spreker heeft de 
stadsadministratie nooit afgedaan als bureaucratisch. Wel is er een 
verschil in bedrijfscultuur. Waar de musea op dezelfde manier willen 
blijven werken zoals zij nu werken onder de provincie. Dit gaat over 
responsabilisering van de directeurs en de artistieke vrijheid en voor het 
personeel behoud van hun rechten. 
 
De overdracht had inderdaad misschien rapper kunnen gebeuren. Maar 
waar er vorige maand eerder sprake was van een totale impasse, zitten 
de gesprekken nu terug op de rails. Er wordt hard nagedacht over een 
oplossing. Er zijn veel mensen bij betrokken die met een positieve 
instelling meewerken. 
 
Nu de gesprekken opnieuw lopen heeft spreker goede hoop dat er wellicht 
volgende week een oplossing gevonden wordt. De oplossing van 20 
oktober was geen goede oplossing. Men kan niet akkoord gaan met een 
inperking van de autonomie. Maar spreker is ervan overtuigd dat er op 1 
januari 2018 een goede overdracht kan gebeuren. 
 
Op 20 oktober lag het voorstel op tafel van de Arenbergschouwburg zou 
inkantelen in de vzw Kunstenstad. Hiermee ging de provincie niet akkoord 
omdat dit voor de schouwburg een verlies aan autonomie zou zijn en zij 
niet kan verderwerken zoals ze nu werkt. 
 
Wat betreft de programmatie, deze ligt klaar voor volgend jaar, er zijn al 
engagementen voor 2019. Er zal na de overdrcaht geen lege zaal 
overblijven in de Arenberg en ook het Openluchttheater zal haar goede 
programmatie behouden. 
 
De afslanking van de provincie zal op 1 januari volledig afgesloten zijn, 
mits bepaalde punten. Vanaf dan ligt de focus volledig op de overblijvende 
bevoegdheden. 
 
 
De heer MERCKX meent dat de sterke woorden die hij gebruikt door 
anderen eerder zijn gebruikt op de raad van bestuur van de 
Museumstichting in oktober. Hij hoopt dat uit deze afslanking lessen 
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getrokken worden voor de toekomst. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat 
de Stichting niet breed gedragen is, alvast niet door het stadsbestuur. 
 
 
De heer LEMMENS vraagt om de oplossing te beoordelen na volgende 
week wanneer deze op tafel zal liggen. 
 
 
De heer MERCKX hoopt dat zijn interpellatie stof tot nadenken heeft 
gegeven, in het kader waarvan achteraf de oplossing beoordeeld kan 
worden. Hij waarschuwt ook voor teveel autonomie, zeker waar sprake is 
van marktconforme lonen. Hij vreest dat dit de pan zal uitswingen. 
Daarnaast is men binnen het kader van het Kunstendecreet heel vrij, 
waar de autonomie door de raad van bestuur van de Museumstichting 
veel meer beperkt wordt. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE hoopt vooral dat een les geleerd wordt uit 
deze overdracht. Hij meent dat dit nog heel last minute geregeld wordt. 
Hij is van mening dat er al heel lang zaken op papier hadden moeten 
staan. 
 
 
De heer LEMMENS bevestigt dat ze idealiter al veel vroeger hadden 
moeten landen. Maar hij meent ook dat er goed wordt samengewerkt 
tussen de administraties. Hij vraagt de collega-raadsleden om volgende 
week af te wachten en hij hoopt tijdens de budgetbesprekingen meer info 
te kunnen geven. 
 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 
 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. 

 


