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De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 14.33 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAETEN Els 
De heer BELLENS Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
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 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 
De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
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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 CLEEMPUT Loes 
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: Mevrouw Aysel Bayraktar, Mevrouw Nicole Boonen, de heer Bert Corluy, 
De heer Oussama El Aboussi en mevrouw Iefke Hendrickx. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van de heer Jan Claessen (Vlaams Belang) aan mevrouw de 
Gouverneur betreffende het overleg met de Turkse verenigingen. 
 
De heer CLAESSEN verwijst in zijn vraagstelling naar het overleg met de 
Turkse gemeenschap dat eind vorig jaar de provincie Antwerpen, bij monde 
van gouverneur Berx, had gepland. Hij vernam dit via de media. De aanleiding 
hiervoor was omdat het in Antwerpen vrij onrustig was na de mislukte 
staatsgreep in het land van Erdogan. De vergadering, die de gemoederen zou 
moeten bedaren, werd aldus spreker, door druk van het thuisland geannuleerd. 
Hij had hierbij een aantal vragen: Was het een initiatief van de deputatie of van 
de gouverneur? Wanneer en waar was het gesprek gepland? Moet de provincie 
zich bezighouden met buitenlandse politiek? Klopt het dat de vergadering met 
tientallen Turkse verenigingen/bewegingen gedwarsboomd is via diplomatie? 
Was de Koerdische gemeenschap in Antwerpen uitgenodigd? Zo neen, waarom 
niet? Komt er in de toekomst een nieuw overleg tussen de provincie en de 
Turkse verenigingen? Welke informatie had de gouverneur van de Turkse 
verenigingen graag verzameld? 
 
 
Mevrouw de GOUVERNEUR is verrast door de vraagstelling omdat het volgens 
haar geen actualiteitswaarde heeft. Het is immers meer dan een half jaar 
geleden dat het gesprek had plaatsgevonden. Een veertiental dagen terug werd 
er wel naar verwezen in Het Laatste Nieuws en De Morgen. Het overleg is dus 
doorgegaan in oktober 2016. Als commissaris van zowel de federale overheid 
als van de Vlaamse overheid en vanuit haar provinciale functie, wenst zij 
immers de vinger aan de pols te houden om te weten wat er leeft in onze 
samenleving. Dit gebeurt ook door haar andere collega’s. In die zin wenst zij 
ook contacten te hebben met Turkse verenigingen. Het is op haar persoonlijk 
initiatief dat het gesprek heeft plaatsgehad. Het gaat dus niet om buitenlandse 
politiek. Of de bijeenkomst is gedwarsboomd weet zij niet. In de toekomst zijn 
dergelijke contacten zeker ook voorzien omdat zij, zoals gezegd vanuit haar 
functie en omwille van de veiligheid, de vinger aan de pols wil houden om te 
weten wat er reilt en zeilt in onze gemeenschap. 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 

 
0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Aanstelling commissaris-revisor ten behoeve van een Autonoom 
Provinciebedrijf. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 3) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 1. 
(inlassen 4) 

 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale 
participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
1. Cultuur 
 

 

Nr. 1/1 van de agenda 
 
Opzegging van de overeenkomsten "herenakkoord" voor gefaseerde 
aansluiting op het PBS van 27 februari 2014. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 2. 
(inlassen 7) 

 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Budgetwijziging 2016. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 
(inlassen 9) 

 

 
Nr. 2/2 van de agenda 
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Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 11) 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 5. 
(inlassen 13) 

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 
Islamic Association. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 3 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 
(inlassen 15) 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Architectuurarchief provincie Antwerpen. Jaarverslag 2016. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 
Algemene vergadering 28 april 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 17) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie voor dit en volgend punt, nee zal 
stemmen. Dit is een principiële kwestie. Haar fractie vindt dat er een 
tekort is aan transparantie bij de werking van de intercommunales. Zij 
wenst wel haar appreciatie uit te spreken bij het feit dat deze keer het 
IOK een lijst heeft meegegeven met een overzicht van de zitpenningen. 
 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 5 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 7. 
(inlassen 18) 

 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 
vergadering 16 mei 2017. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 7 stemmen nee. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 20) 
 

 3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 

Nr. 3/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 22) 
 

 

Nr. 3/2 van de agenda 
 
Budget 2017. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget Landbouwbeleid. 
Wijzigen in nominatim subsidie voor Vlaamse Producenten Organisatie 
Varkenshouders cvba (VPOV) . Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

De heer VANDENDRIESSCHE deelt mee dat zijn fractie zich bij dit punt zal 
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onthouden. De fractie vindt dat er te weinig aandacht is voor de 
biologische landbouw. Dit ondanks eerdere toezeggingen dat het 
provinciaal beleid de overgang naar biologische landbouw zou 
ondersteunen.  
 
 
Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 24) 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 
Vrijstellingen. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a : restauratie van de 
muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 b : restauratie van het lapidarium 
en reconstructie van het gewelf van de sacristie van de Sint-Jozefkapel. 
Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 
groendomein Rivierenhof. Sportzone West. Clublokaal korfbal. Ontwerp. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 
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De heer VAN EETVELT wenst bij dit punt en het volgend punt tussen te 
komen. Hij verwijst naar de geanimeerde gesprekken hierover in de 
commissie. In het Rivierenhof is terecht de keuze genomen om de 
sportclubs te verwijzen naar de rand zowel oost als west. Er werd goed 
nagedacht over de ruimte. Op het vlak van de clublokalen is dit volgens 
hem evenwel niet gebeurd. Waarom wordt er niet meer polyvalent 
gewerkt met het gebruik van de clublokalen? En waarom worden de clubs 
niet meer gestimuleerd om gezamenlijk lokalen te gebruiken? Hij verwijst 
hierbij naar het Antwerps voetbalinitiatief van de stad. Daarnaast vindt hij 
de kostprijs van de clublokalen en de cafetaria, anderhalf miljoen euro, 
teveel. Aangezien er al engagementen zijn, kan dit niet meer worden 
veranderd, maar zijn fractie hoopt dat dit toch een aandachtspunt is bij 
toekomstige besluiten. 
 
 
De heer HUIJBRECHTS deelt mee dat zijn fractie zich voor dit en volgend 
punt zal onthouden. 
 
 
De heer MERCKX deelt mee dat zijn fractie wel akkoord kan gaan met 
deze uitgave ten gunste van sportinfrastructuur, en indirect voor de 
volksgezondheid. Zij willen dan ook de gedeputeerde, het bestuur en de 
provinciale diensten feliciteren voor deze realisaties en plannen. 
Zij hebben wat de prijsraming betreft ook vertrouwen in de provinciale 
dienst logistiek, die goed werk levert en zich baseert op 
vergelijkingspunten. Sportaccommodatie in zo een mooi historisch park 
mag ook wat allure hebben. Het Rivierenhof verdient toch beter dan een 
clublokaal à la FC De Kampioenen, gelegen naast het veld en de garage 
van Dimitri Detremmerie. 
Zo een accommodatie in een publiek domein mag ook degelijk zijn om 
voldoende lange tijd mee te gaan. Daarnaast vraagt hij zich ook af om, in 
overleg met de clubs, uit te kijken, of en onder welke voorwaarden, deze 
nieuwe sportinfrastructuur ook ruimer ter beschikking kan gesteld worden 
voor die groepen, eventueel ook buiten clubverband. Hij verwijst naar 
berichten van zijn achterban in Deurne over het groot tekort aan 
sportinfrastructuur in dit district, vooral voor de talrijke jongeren, niet 
zelden uit kansarme milieus.  
 
 
De heer GEUDENS meent dat het niet de taak is van de provincie om het 
tekort aan sportinfrastructuur in Deurne op te lossen. Hij gaat absoluut 
niet akkoord om de sportclubs in één lokaal te steken. Dit gaat voorbij 
aan het clubgevoel waarbij de clubs kunnen beschikken over een eigen 
lokaal. Heeft de heer Van Eetvelt ooit in een sportclub gezeten zodat hij 
dit gevoel kent? Anderzijds is hij niet enthousiast over het feit dat de 
clubs van het centrum moeten wijken naar de rand. Dit heeft meestal te 
maken met het feit dat de hogere overheid niet toestaat dat er op de 
terreinen kunstgras komt. Hij vindt dat het park een stadspark is dat de 
mogelijkheid zou moet blijven bieden dat bezoekers kunnen genieten van 
de sportactiviteiten in het centrum. Bezoekers moeten hiervoor nu 
uitwijken naar de rand van het park. Hij benadrukt nog eens dat het geen 
goede zaak zou zijn indien men de clubs zou verplichten om gebruik te 
maken van één gemeenschappelijk clublokaal. Dan kan men evengoed 
hen verplichten om te fusioneren en er één club van te maken. De fusie 
van Beerschot en Antwerp is al vele jaren bezig en kan voorlopig niet als 
geslaagd worden genoemd. 
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De heer VAN EETVELT zegt dat hij zich vereerd voelt dat hij rechtstreeks 
wordt aangesproken door twee fractieleiders. De ruimtelijke herverdeling 
is volgens hem ook door de socialisten destijds gestemd. Hij heeft destijds 
in een sportclub gezeten waar ooit Lukaku begon, zodat hij het 
sportgevoel wel kent. Anderzijds begrijpt hij de houding van de PVDA 
niet: zijn zij nu ineens niet meer voor het collectief? Hij vraagt zich ook af 
of nu elke sportclub langs de provincie mag komen voor een eigen 
clublokaal. Het zuinigheidsbeginsel wordt in de twee dossiers onvoldoende 
toegepast. 
 
 
De heer HELSEN zegt dat de waarheid zijn rechten heeft. Destijds werd de 
ruimtelijke planning voor wat het oudste park Rivierenhof betreft beslist 
door de deputatie met ondermeer ex-collega Jos Geuens. De uitwijking 
had inderdaad met het kunstgras te maken, maar vooral ook met 
voldoende ruimte voor de infrastructuur zoals clublokalen en cafetaria, 
maar ook voldoende parkeergelegenheden. De uitwijking zorgde ook voor 
de herwaardering van het valleigebied. Dit neemt niet weg dat er steeds 
aandacht moet zijn voor het goed besteden van de middelen. Is anderhalf 
miljoen euro niet ruim voor de bouw van een cafetaria? 
 
 
De heer CUYT zegt dat iemand die de sportwereld kent, weet dat de 
eigenheid van een club zeer belangrijk is. Naar leefbaarheid is het ook 
belangrijk dat de clubs over een eigen lokaal en cafetaria kunnen 
beschikken. Als je dit niet weet, aldus spreker, hoor je niet thuis in de 
sportwereld. 
 
 
De heer PEETERS verwijst naar hetgeen ook al in de commissie werd 
besproken. Hij verwijst naar vroegere engagementen die destijds, en voor 
zijn tijd, hier werden genomen. De heer Merckx heeft volgens hem gelijk 
wanneer hij de provinciale diensten hiervoor feliciteert. Zij hebben na veel 
overleg en rechtstreekse gesprekken met de betrokkenen en het district 
Deurne de voorstellen uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met 
recente evoluties zoals de succesvolle amateurvoetbalclub Rapid die naar 
de oostzijde is moeten uitwijken en het wegvallen van een korfbalclub. 
Zoals reeds gezegd door andere collega’s is het voor een amateurclub 
belangrijk dat ze inkomsten halen uit een cafetaria. 
Gedeputeerde Peeters eindigt zijn tussenkomst met te zeggen dat er dus 
rekening gehouden werd met de recente evoluties, de grootte van de 
clubs en met het voorziene budget. De directie van het Rivierenhof en de 
stafdiensten onder leiding van de heer Jef Mertens zijn hier niet over één 
nacht ijs gegaan. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 
groendomein Rivierenhof. Sportzone Oost. Bouwen van een clublokaal 
voetbal. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 
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Nr. 4/6 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 
groendomein Rivierenhof. Kasteel Rivierenhof. Aanleggen van een 
speeltuin. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Kalmthout. Arboretum Kalmthout. 
Renovatie Vangeertenhof. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 
Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: glas-in-loodramen. Aangepast 
ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 
Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: algemene restauratiewerken. 
Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. 
Renovatie van de eerste podiumzaal. Leveren en plaatsen van 
theaterstoelen. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 34) 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat zijn fractie zich zal onthouden bij de 
punten 4/4 en 4/5. 
 
 
De agendapunten 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 en 4/10 

worden goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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Stemming nr. 11. 
(inlassen 35) 

 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal Instituut Sint-Godelieve - Campus 
Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Overeenkomst gedelegeerd 
bouwheerschap. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 36) 

 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 
Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Verlegging ter hoogte van de 
Tempelstraat. Onteigeningsplan en grondaankoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

 

 

Nr. 4/13 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 6. 
Grondaankoop. Wijziging algemene voorwaarden. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 38) 

 

 

Nr. 4/14 van de agenda 
 
Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 
weekendverblijven (fase 4). Derde reeks aankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

 

 

Nr. 4/15 van de agenda 
 
Vastgoed. Mechelen - Provinciaal groendomein Vrijbroekpark - Aankoop 
perceel grond van NV Vrijbroek. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 40) 

De agendapunten 4/11 tot en met 4/15 worden goedgekeurd met 

61 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 41) 
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5. Onderwijs en jeugd 
 

 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 

Nr. 6/1 van de agenda 
 
Provinciale Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst provider service 
contract voor telecommunicatie – goedkeuring bestek. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 43) 
 

 7. Recreatie, sport en toerisme 
 

 8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
Beslissing over het bestek en de te volgen procedure voor een 
aanbesteding van een contract voor een externe dienst preventie en 
bescherming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 14. 

(inlassen 45) 
 

 9. Welzijn 
 

 10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

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

(inlassen 46) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 15. 
(inlassen 47) 

 

 

Nr. 11/2 van de agenda 
 
Budget 2017. 2017/64900000/20/0390 - Klimaatsubsidies (R)/Overige 
milieubescherming. Reglement Klimaatsubsidies provincie Antwerpen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

Mevrouw VAN CLEEMPUT zegt dat haar fractie zich bij dit punt zal 
onthouden. Niet omdat ze tegen het project van klimaatsubsidies zijn. Er 
zijn al heel wat mooie projecten geselecteerd. Haar fractie vindt dit 
evenwel een gemiste kans om bij de herziening van dit reglement, nog 
meer herzieningen te doen. Bovendien vinden ze sommige voorgestelde 
herzieningen niet helemaal juist.  
 

 

De heer RÖTTGER zegt dat hij geen problemen heeft met herzieningen, 
maar dan had men amendementen moeten indienen. Anders kan hij dit 
natuurlijk niet weten. 
 

 

Mevrouw VAN CLEEMPUT zegt dat ze dit niet gedaan hebben om te 
vermijden dat het debat van vorig jaar hernomen wordt. 
 

 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 16. 
(inlassen 49) 

 

 

Nr. 11/3 van de agenda 
 
Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Subsidie voor noodhulp in Syrië 2017. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 50) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 51) 
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 12. Waterbeleid 
 

 

Nr. 12/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en 
verlegging Burchtse Scheibeek S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 
1 herprofilering Laarbeek. Verrekening 1. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 52) 

 

 

Nr. 12/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoering - Retentiezone Trappistenbeek 3.21.4 
Zoersel. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 53) 

 

 

Nr. 12/3 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16 
Zonderschot. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 54) 

De agendapunten 12/1, 12/2 en 12/3 worden goedgekeurd met 

63 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 18. 

(inlassen 55) 
 

 13. Moties 
 

 
14. Interpellaties 
 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 

 

 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 15.10 uur. 


