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De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 14.32 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 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 
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Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
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: 
 
Mevrouw Iefke Hendrickx, de heren Rik Röttger en Hans Schoofs, mevrouw Loes Van 
Cleemput. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) over de erkenning van 
geloofsgemeenschappen. 
 
De heer HUIJBRECHTS verwijst naar een persmededeling van Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur Homans van mei 2017. Ze stelde dat het voor haar de afgelopen 
weken duidelijk was geworden dat er een discrepantie bestaat tussen de informatie die 
zij nodig heeft om de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen te 
handhaven en de informatie die de diverse betrokken actoren kunnen aanleveren. Zij 
kondigde aan dit proces door een extern bureau te laten doorlichten. Tot er een sluitende 
handhaving van de erkenningscriteria is, zal zij geen nieuwe lokale 
geloofsgemeenschappen meer erkennen. 
Spreker vernam graag of er sedert die mededeling een doorlichting heeft 
plaatsgevonden? Of de provincies, die nauw bij dit erkenningsproces betrokken zijn, 
werden gehoord? Zo ja, welke houding heeft het Antwerpse provinciebestuur in dit 
dossier aangenomen? 
 
 
De heer LEMMENS stelt dat de provincie Antwerpen de analyse deelt dat de huidige 
Vlaamse regelgeving teveel onduidelijkheden, lacunes en tegenstrijdigheden bevat om te 
komen tot een coherent en gestroomlijnd handhavingsproces met betrekking tot de 
naleving van de diverse erkenningscriteria door de nieuwe lokale islamitische, orthodoxe 
en protestantse lokale geloofsgemeenschappen, die recent een erkenningsdossier bij 
minister Homans hebben ingediend, alsook door de islamitische, orthodoxe en 
protestantse lokale geloofsgemeenschappen die in de periode 2007 tot 2015 effectief 
erkend werden. 
 
Hij verwijst naar het ambtelijk overleg van 17 mei 2017 (op de zetel van de VVP) tussen 
de deskundige provinciale ambtenaren en de bevoegde ambtenaren van het Vlaams 
Agentschap Binnenlands Bestuur. Het verslag van deze vergadering zal aan het 
provincieraadslid worden bezorgd. Op dit overleg deelde de Vlaamse Overheid mee dat 
een extern bureau de volledige erkenningsprocedure en de desbetreffende Vlaamse 
regelgeving grondig zou doorlichten met het oog op een latere wijziging van de Vlaamse 
regelgeving. Intussen heeft de deputatie vernomen dat de aanbestedingsprocedure in het 
kader van de wetgeving overheidsopdrachten afgerond is en dat de minister het resultaat 
en de volgende stappen zal bekend maken op dinsdag 4 oktober 2017 in de commissie 
Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. In die zin was de mondelinge vraag net 
op tijd. 
 
Hij besluit met te stellen dat de deputatie er vanuit gaat dat de Vlaamse provincies zoals 
in het verleden via de VVP nauw zullen betrokken worden bij de daaropvolgende fase, 
namelijk het uitwerken van de noodzakelijke nieuwe verbeterde Vlaamse regelgeving ter 
zake. De provinciale administratie blijft dit dossier opvolgen. 
 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
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0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9° 
en artikel 43, &2, 11° van het provinciedecreet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 3) 

De heer MERCKX heeft vragen bij de verhoging van het drempelbedrag 
voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking namelijk van 
85.000 EUR tot 135.000 EUR. Hij ziet dit als een beperking van de 
financiële controle van de provincieraad. Bovendien een serieuze 
verhoging op amper 4 jaar tijd (het vorig KB dateerde van 2013). 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat er nergens controle wordt afgenomen. Hij 
verwijst naar de toelichting door de provinciegriffier in het Vast Bureau. 
 
 
De heer MERCKX weet ook wel dat er controle is achteraf. Het gaat hem 
ook om de beslissingsbevoegdheid. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat de deputatie zich aligneert op het KB. 
 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 4) 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de stad Antwerpen, 
Antwerp World Diamant Centre en de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

De heer VANDENDRIESSCHE verwijst naar een paar zinnen in het verslag. 
In het bijzonder over het engagement van de provincie en in het bijzonder 
van de gouverneur voor de diamantsector. Hij wenst verduidelijking. Is dit 
haar bevoegdheid? 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat voor een aantal aspecten de overeenkomst 
door de gouverneur werd ondertekend. Wanneer men hierover vragen 
heeft moet men zich tot haar wenden. 
Ten tweede is er het aspect van de financiële bijdrage van AWDC aan 
DIVA van 100.000 EUR. 
Tot slot zijn er een aantal aspecten met de stad inzake de beveiliging van 
de diamantwijk en de promotie van de diamantsector. 
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De heer MERCKX zegt dat de PVDA  tegen deze overeenkomst zal 
stemmen en dat met argumenten die in de lijn liggen van hun eerdere 
kritieken op het concept van het nieuwe DIVA-museum en vooral op, wat 
hij noemt, de onverantwoord hoge overheidsfinanciering ervan. 
 
Spreker verwijst naar de 100.000 EUR die AWDC jaarlijks zal bijdragen 
aan DIVA. De samenwerkingsovereenkomst heeft het alleen over 2019 en 
2020, maar in een ander document de overeenkomst met DIVA wordt die 
jaarlijkse bijdrage, mits bepaalde voorwaarden, beloofd tot 2023, dus 
voor vijf jaar. 
Het besluit heeft het over een substantiële financiële bijdrage. Welnu dat 
is volgens hem grotesk. 
Vanwege AWDC, dat de diamantsector vertegenwoordigd, waar 
honderden en zelfs duizenden miljoenen winst gemaakt wordt en ook 
gefraudeerd, is zo’n bedrag peanuts. Dat bedrag stelt niets voor in 
verhouding met de bom overheidsgeld die tot nu toe in DIVA geïnvesteerd 
is. Bij benadering gaat het tot nu toe om meer dan 20 miljoen EUR: 

− vanwege het provinciebestuur: 13,3 miljoen, 6,5 voor de aankoop 
van de gebouwen (Suikerrui en Gildekamersstraat), 5,7 miljoen 
voor de renovatie en inrichting en 1 miljoen voor de scenografie; 

− vanwege het stadsbestuur 2 x 1,5 miljoen plus nog andere 
tussenkomsten; 

− vanwege de Vlaamse overheid (Toerisme Vlaanderen): 3 miljoen. 
20 miljoen EUR overheidsgeld, dat is een gigantische som, onverantwoord 
in een tijd dat er gelijktijdig in de provincie zwaar bespaard werd op jobs, 
sociale en andere culturele initiatieven. Het was onverantwoord in 
verhouding tot andere onvervulde noden op het vlak van 
armoedebestrijding, mobiliteit, sociale huisvesting enzovoort om zo’n som 
uit te trekken voor een museum dat in eerste instantie is geconcipieerd 
als een promostand voor het AWDC, de private diamantsector. Alle 
bijlagen bij dit besluit illustreren ten overvloede dat DIVA inderdaad op de 
eerste plaats in dienst staat van de diamantsector. 
 
Het is dan ook ongepast de minimale financiële bijdrage van AWDC aan 
dit luxueuze uitstalraam voor haar sector ‘groot’ of ‘substantieel’ te 
noemen. Totaal ondermaats, peanuts is het, aldus spreker.  
Als we de 200.000 EUR van AWDC tot 2020 afzetten tegenover de meer 
dan 20 miljoen euro overheidsinvesteringen tot nu toe dan komen we op 
één procent.  
In feite moeten we dat, aldus spreker, halveren tot een halve procent 
want uit de samenwerkingsovereenkomst tussen AWDC en DIVA blijkt dat 
AWDC in ruil voor zijn jaarlijkse 100.000 EUR een return krijgt van 
minstens 50 % onder de vorm van een netwerkingsevent waarvoor DIVA 
gratis haar gebouw ter beschikking stelt en voorziet van personeel voor 
bewaking, beveiliging en onthaal. 
 
Verder is er ook voorzien dat aan de ingang, met het logo van AWDC, 
wordt gemeld ‘supported by AWDC’, misschien kan dat dan vervolledigd 
worden tot ‘supported by AWDC by 0,5 – zero point five – percent’.  
Overigens blijkt bij nader toekijken dat die jaarlijkse bijdrage nauwelijks 
30.000 EUR hoger is dan de 70.000 EUR die AWDC, buiten het 
diamantjaar, tot nu toe gaf aan het MAS onder andere voor het 
diamantpaviljoen. Nochtans krijgt de sector er een zoveel groter 
uitstalraam bij op een prachtlocatie en tal van nieuwe faciliteiten. 
 
De heer Merckx eindigt zijn betoog met een verwijzing naar een 
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tussenkomst van voorbije maandag in de gemeenteraad van Antwerpen 
van collega Dirk Van Duppen. Die stelt dat de stad niet optreedt als 
behartiger van de culturele en zelfs niet de sociaaleconomische belangen 
van de meerderheid van de bevolking, maar als zaakwaarnemer van het 
Antwerp World Diamond Centre. Dat is toch niet de eerste opdracht van 
een overheid, temeer omdat als de diamantsector een imagoprobleem 
heeft dat vooral komt door zijn miljardenfraudes. 
Ter informatie zegt de heer Merckx dat Groen in de gemeenteraad tegen 
stemde, de sp.a onthield zich. 
 
 
De heer GEUDENS zegt dat hij 6 jaar het genoegen had om te mogen 
werken in de diamantsector. Hij kent de sector ook van binnen. Als 
gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor het Provinciaal 
Diamantmuseum. 
Het is een belangrijke sector die niet enkel museaal aan bod moet komen. 
De sector heeft ook invloed op ons BNP. De sector is inderdaad niet vrij 
van schandalen. De tussenkomst van de privésector is inderdaad een 
habbekrats. Hij vindt dit juist goed. Want hij zou zich zorgen maken 
indien de privésector zich hier zou inkopen. Hij verwijst naar zijn vorige 
tussenkomsten waarin hij steeds bepleit heeft om zowel de positieve als 
de negatieve aspecten aan bod te laten komen. Antwerpen, en niet 
Amsterdam (James Bond is hieraan schuldig) is de diamanthoofdstad van 
de wereld. Hij vindt dat de weg die hier wordt ingeslagen, laat de privé 
maar bijdragen maar ook niet teveel, een goede weg is. Hij steunt dan 
ook het voorstel. 
 
 
De heer LEMMENS bedankt de heer Geudens voor zijn tussenkomst. Hij 
vindt het belangrijk dat er een tussenkomst is van de privésector en dit, 
zoals de heer Geudens heeft gezegd, tot op een zekere hoogte. Dit is niet 
enkel van het AWDC, maar ook van Chinese bedrijven of UMICORE. Het is 
een mooi verhaal, maar niet einde van het verhaal. Op het 
belevingsmuseum dat volgend jaar wordt geopend, is hij en de deputatie 
ontzettend fier. Dit is naar toerisme en tewerkstelling een meerwaarde 
voor de stad. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat hij vindt dat de heer Lemmens niet luistert naar 
wat hier door hem wordt voortgebracht. Indien de diamantsector 
rechtmatige belastingen zou betalen, zouden de miljoenen kunnen 
gebruikt worden om de afslanking en afbraak van de provinciale 
instellingen tegen te gaan. Wij zijn, aldus spreker, zeker bereid om de 
sector te steunen die tewerkstelling  bevordert mits ze correct belastingen 
zouden betalen. Hier wordt een fout signaal gegeven. 
 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 7 stemmen nee en 1 

onthouding. 

 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 6) 
 

 1. Cultuur 
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Nr. 1/1 van de agenda 
 
Overdracht historische collectie Agfa-Gevaert aan De Museumstichting 
SON. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 3. 
(inlassen 8) 

 
 
De heer MERCKX deelt mee dat zijn onthouding als een ja-stem was 
bedoeld. 
 
Mevrouw BAETEN deelt mee dat bij de vorige stemming haar onthouding 
een ja-stem moet zijn. 
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 
 
Budget 2017: 0739-64900000, ramingsnummer 2017140706 - 
ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie Antwerpen: 
aanwending van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 4. 
(inlassen 10) 

 
 
De vergadering wordt door de voorzitter geschorst om 14.58 uur zodat 
een aantal punten van de Raad van Bestuur kunnen worden besproken. 
 
 
De vergadering wordt hernomen om 15.03 uur. 
 

 

Nr. 1/3 van de agenda 
 
Wijziging statuten en beheersovereenkomsten met 4 autonome 
provinciebedrijven uit de culturele sector. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Mevrouw NAERT zegt dat zij nu uitgebreid zal argumenteren waarom haar 
fractie zich zal onthouden bij de voorstellen die gaan over de transitie van 
het personeel naar de museumstichting en de stad Antwerpen. 
 
De PVDA onthoudt zich bij deze punten om de volgende redenen: 
De punten omvatten een logische constructie om het mogelijk te maken 
statutaire ambtenaren te muteren naar de museumstichting met 
privaatrechtelijk statuut. Dit kan niet rechtstreeks, vandaar die 
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constructie via stad Antwerpen. We appreciëren, aldus spreekster, de 
inspanningen van de betrokken diensten en de gedeputeerde ter zake om 
de rechten van het statutair personeel te vrijwaren. 
 
Anderzijds zitten er nog vele onzekerheden in het dossier van deze 
transitie naar de museumstichting: zal de stad Antwerpen zo maar bereid 
zijn om de responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen mee over te 
nemen? De stad Antwerpen heeft nog steeds vele bedenkingen bij de 
overgang van de contractuelen naar de Stichting. Zij wil dat zowel de 
huidige als de nieuwe onder dezelfde rechtspositie vallen als andere 
werknemers van de stedelijke instellingen. Ze vindt ook dat de nieuwe 
personeelsleden via de stad kunnen gedetacheerd worden. Hun 
uitgangspunt is de gelijkheid van statuten en dit lijkt ons een legitiem 
streven. Om uitsluitsel te krijgen is er een vraag gesteld aan Agentschap 
Binnenlands Bestuur, waar tot op dinsdag jl nog geen antwoord werd 
ontvangen. Dit biedt alvast een alternatief voor het penibele punt dat we 
in de stichting met drie statuten voor het personeel zitten: de 
vastbenoemden, de contractuelen met behoud van rechten vanuit de 
provincie en de nieuwe, welke onder PC 329 vallen. 
 
Net als het ACV, vermeld in het pamflet aan de medewerkers van de 
betrokken musea, pleit haar fractie er ook voor het antwoord van ABB af 
te wachten. Tot slot blijft de situatie van contractuele medewerkers bij de 
Stichting precair. Zij verwijst naar de houding van de directie van de 
Stichting en van heel wat leden van de Raad van Bestuur, die 
benadrukken dat zij, ook en vooral op het vlak van het personeel 
verregaande autonomie kunnen voorstellen. Er werd zelfs gesteld dat het 
mogelijk moet zijn meer grotere en dus duurdere tentoonstellingen te 
houden weliswaar binnen het budget en de dotatie. De autonomie zou dan 
toelaten dit te realiseren hetzij door besparingen op personeel. 
 
De onzekerheid en chaos in verband met de museumstichting, met 
inbegrip van getouwtrek tussen de stad en de provincie, illustreren 
volgens haar nog maar eens hoe de transitie, de hervorming van de 
provincies, een staaltje is van onbehoorlijk bestuur. Een rommeltje 
waarvan, aldus spreekster, personeel en bevolking de dupe zijn. 
 
 
De heer LEMMENS gaat niet herhalen wat eerder is gezegd. Chaos en het 
loopt hier allemaal mis, zijn dure woorden. Wat hier voorligt is een 
administratieve maatregel om de overdracht van de statutaire 
personeelsleden naar de stad te regelen. Hierdoor krijgen we een duidelijk 
overzicht op de loon- en pensioenlast van de overdracht. Er is helemaal 
geen chaos. Er is heel veel overleg geweest: in het BOC, via infosessies, 
zitdagen, avondvergaderingen. Hij beklemtoont dat de deputatie altijd 
voor een “warme overdracht” is geweest en dit voor zowel  degenen die 
overgaan naar Vlaanderen als naar de Stichting en de stad. 
Dat er nog op een aantal punten nog wat onduidelijk is, dat klopt. Hij is er 
echter van overtuigd dat we op 1 januari 2018 kunnen zeggen dat de 
overdracht op een degelijke manier is georganiseerd geworden. 
 
 
Mevrouw NAERT zegt dat dit inderdaad een goede administratieve 
maatregel is. Vandaar dat haar fractie niet tegenstemt. Toch zijn er nog 
heel wat onduidelijkheden. Vandaar de brief naar ABB. Evenwel is geen 
antwoord bezorgd. Ze verwijst ook naar het pamflet van het ACV. 
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Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 12) 
 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “De Beunt” – Lier – definitieve vaststelling. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 13) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 10. 
(inlassen 14) 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Het bestek voor de uitvoering van 
ruimtelijke planningsprocessen voor de regionale ontsluitingen van de 
kleinstedelijke gebieden Geel en Mol- plaatsen opdracht, plaatsingswijze 
en bestek - goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 15) 

De heer BOLLEN verwijst naar zijn eerdere tussenkomst in de raad van 27 
oktober 2016. De inhoud van zijn mondelinge vraag was toen tweeledig: 
de manier waarop het dossier zou worden behandeld en de timing.  
Inmiddels heeft hij vastgesteld dat er op de manier waarop het dossier 
wordt behandeld, al heel wat goed werk is geleverd door de provinciale 
diensten. Hij feliciteert ze hiervoor. Tevens stelt hij vast dat er veel 
aandacht wordt besteed aan het participatietraject. Er wordt hier in de 
raad soms veel negatieve dingen gezegd over het tekort aan participatie, 
maar dit loopt hier heel goed. Ook de timing verloopt prima. Hij verwijst 
naar de site van NIRAS met betrekking tot de nucleaire vergunning. 
Anderzijds heeft hij schrik dat op basis van dit voorstel, men 4 jaar de tijd 
heeft om de opdracht uit te voeren, hetgeen eventueel leidt tot een groot 
timingprobleem. Hij zou niet graag hebben dat de provincie in dit 
belangrijk dossier voor de Kempen, het verwijt zou krijgen dat de 
adviezen die de gemeenten moeten geven, niet kunnen worden 
uitgebracht omdat er geen duidelijkheid is rond de regionale ontsluiting, 
hetgeen voor het stadsbestuur van Geel een voorwaarde is om gunstig 
advies te geven. Hij weet dat er ook wettelijk vastgestelde periodes zijn 
voor onderzoek, bekendmaking, enz. maar om bepaalde 
vertragingsmanoeuvers tegen te gaan denkt hij dat er een strakker timing 
moet worden opgenomen. Kan het één het ander niet hypothekeren? 
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De heer LEMMENS zal de felicitaties overbrengen aan het departement 
Ruimtelijke Planning. Hij wijst erop dat planningsprocessen sterk 
gebonden zijn aan procedures en wettelijke termijnen. Bovendien is er het 
nieuw Integratiedecreet dat voorziet in een ruim participatietraject. Iets 
waarvoor ook de gemeente Geel heeft gepleit. We gaan dit doen. Veel 
participatie kan eventueel voor gevolg hebben dat het iets langer duurt. 
We gaan er nog niet op vooruit lopen en zien wat dit geeft. Ook het 
gelijktijdig uitvoeren van de PRUPs kan niet. Eerst moet het PRUP 
regionale ontsluiting van Geel worden uitgevoerd, alvorens er met de 
wegverbinding kan worden gestart. Pas na dit laatste zal duidelijk zijn of 
het PRUP VITO moet worden opgestart. Het is een ingewikkeld dossier. 
 
De heer Lemmens belooft dat hij regelmatig zal terugkoppelen in de 
commissie. We moeten ons houden aan de wettelijke procedures. We 
moeten ook niet het risico lopen dat door bepaalde versnellingen er 
procedures tegen de provincie zou worden opgestart. Het gaat hier over 
een project dat in 2007 werd opgestart en dat op een bepaald moment de 
provincie werd teruggefloten door de Raad van State. 
 
 
De heer BOLLEN hoopt dat er met de stad Geel zal worden overlegd en 
misschien ook met NIRAS en VITO. Het is belangrijk dat er geen 
vertragingsmanoeuvers ingezet worden en dat de neuzen in dezelfde 
richting staan. 
 
 
De heer LEMMENS verwijst naar de gesprekken met stad Geel en hun 
standpunt. Eerst regionale afsluiting en dan berging radioactief afval. In 
de studie is hiervan niks teruggevonden. Hij bedankt de heer Bollen dat 
hij dit hier heeft aangebracht. Hij zal met de stad Geel hierover overleg 
plegen. 
 
 
Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 3 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 11. 

(inlassen 16) 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Gebiedsgericht project ARO – Valorisatie van de open ruimte in Arendonk, 
Ravels en Oud-Turnhout – engagementsverklaring. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 18) 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 
 
Onderhandse schenking bij handgift van het DUCCI-ensemble aan de stad 
Mechelen door het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 
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Diamant. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 20) 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Definitieve aanvaarding van de 
schenkingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 14. 
(inlassen 22) 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 
Islamic Association. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 15. 

(inlassen 24) 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 
Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 16. 

(inlassen 26) 
 

 

Nr. 2/8 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 
Geboorte. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 
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Verslag van de deputatie 
(inlassen 27) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 17. 
(inlassen 28) 

 

 

Nr. 2/9 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2015. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 18. 

(inlassen 30) 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
(PIMD). Begroting 2016. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 

onthoudingen.  

 

Stemming nr. 19. 
(inlassen 32) 

 

 

Nr. 2/11 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2016. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 20. 

(inlassen 34) 
 

 
Nr. 2/12 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
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(PIMD). Begroting 2017. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 21. 

(inlassen 36) 
 

 

Nr. 2/13 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2016. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 22. 

(inlassen 38) 
 

 

Nr. 2/14 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2017. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 23. 
(inlassen 40) 

 

 

Nr. 2/15 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
(PIMD). Begroting 2018. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 24. 
(inlassen 42) 

 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
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Nr. 3/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 
Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

De heer VANDENDRIESSCHE verwijst naar het 5de project in het voorstel. 
Dit gaat over de samenwerking tussen 4 praktijkcentra. Ieder betaalt 
20 %. Wie betaalt de resterende 20 %? Hij heeft ook vastgesteld dat het 
Proefstation voor de Groenteteelt niet enkel financiert maar ook 
begunstigde is. Graag wat meer uitleg a.u.b. 
 
 
De heer CALUWÉ stelt dat het hier gaat over een voortzetting van wat in 
het verleden is afgesproken. De bedoeling is dat de financiering degressief 
is en dat er projecten worden binnengehaald die zorgen voor de 
bijkomende financiering. De PSKW is ook begunstigde omdat daar de 
coördinator wordt tewerkgesteld. 
 
 
Goedgekeurd met 65 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 25. 

(inlassen 44) 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Vierde 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 45) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 5 stemmen nee. 
 
Stemming nr. 26. 

(inlassen 46) 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vierde 
reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 47) 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 7 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 27. 
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(inlassen 48) 
 
 
De heer MERCKX laat weten dat voor hem een nee-stem genoteerd mag 
worden, in plaats van de onthouding die geregistreerd werd. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Diverse wijzigingen personeelsbudget 
Provincie en verzelfstandigde entiteiten.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven  
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

Voorlopig aangenomen. 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017  
Verschuiving van budget voor de aankoop van een landmeterstoestel voor 
de landmeters van het Team Vastgoed en Juridische Ondersteuning.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE02 Logistiek  
Rubriek II.A.3 roerende goederen - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 50) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017  
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut betaalt de syndicuskost die wordt 
aangerekend voor het gebruik van ruimtes in het Coveliersgebouw.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  
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Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 51) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017  
Aanpassing van de exploitatiekost wegens tekorten op de departementale 
verbruikskredieten voor de vastleggingen van catering, congressen en 
andere overheadkosten.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget - 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 52) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017  
Overdracht van een bedrag van de concessie die het departement 
Logistiek int van De Finale naar het Provinciaal Veiligheidsinstituut.  
 
Budget 2017. Schema B2 Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Ontvangsten  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 53) 

De heer VANDENDRIESSCHE begrijpt dat het PVI naar aanleiding van de 
verhuis naar het Coveliersgebruik meer exploitatiebudget vraagt. Hij 
vraagt op welke aannames dit gestoeld is. 
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De heer PEETERS verduidelijkt dat het gaat over de kost van de 
concessie. In het gebouw in de Jezusstraat verzorgde het personeel van 
het PVI zelf de koffiepauze van de deelnemers. In het Coveliersgebouw is 
het de concessionaris die hiervoor zorgt. Op deze manier wordt er 
bespaart op personeel, maar gaat de investeringskost omhoog. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE vraagt of dit opgenomen kan worden in de 
begroting van 2018. 
 
 
De heer PEETERS bevestigt dat dit de bedoeling is, maar dat er nu pas 
zicht is op de factuur van een heel jaar. 
 
 
De heer MERCKX gunt de deelnemers aan opleidingen hun koffiepauze, 
maar meent dat dit een kost erbij is voor de provincie en vraagt zich af of 
deze kost doorgerekend kan worden aan de bedrijven. 
 
 
De heer PEETERS geeft aan dat het geen meerkost is, maar een 
verschuiving. De prijs voor de cursisten is altijd dezelfde en een 
koffiepauze is daar inbegrepen. 
 
 
De heer MERCKX had graag over cijfers beschikt om te kunnen vaststellen 
dat dit inderdaad geen meerkost is. 
 
 
Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Procesaanpassingen en functionele 
wijzigingen aan het documentumplatform (Sindala).  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 54) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor 
het project CRM.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
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Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 
– Uitgaven.  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget - 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 55) 

Voorlopig aangenomen. 
  

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor 
het project van het on-line platform voor de indiening van subsidies.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 56) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Herschikking kredieten Flankerend 
onderwijsbeleid voor verschillende projecten FOB binnen APB POA.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
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Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 57) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van de dotatie van het APB 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre vanuit de exploitatiemiddelen van 
Cultuur voor organisatie van een cultureel evenement.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 58) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van subsidiekrediet 
bovenlokale culturele projecten vanuit de exploitatiemiddelen van het 
departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 59) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/14 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop twee grasmaaiers door 
Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Verschuiving van 
exploitatiemiddelen naar investeringsbudget.  
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
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Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 60) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving exploitatiemiddelen van Dienst Vrijetijds- en 
Landschapsbeleving naar Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum voor 
activiteit 'De Dromendiefstal' (zomerprogramma).  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget.  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven.  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven.  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 61) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/16 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017.  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget van dienst 
Ruimtelijke Planning naar dienst Economie en Internationale 
Samenwerking voor onderzoek ruimte en bedrijvigheid  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 62) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 
Nr. 4/17 van de agenda 
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Vierde reeks wijzigingen van 2017.  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor dienst Erfgoed, 
verhoging van exploitatiebudget en verlaging en verhoging van subsidies  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – 
Ontvangsten  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 63) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/18 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017.  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 
Monumentenwacht, verlaging van exploitatiebudget en verhoging van 
investeringsenveloppe  
 
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.3. Roerende goederen – Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 64) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/19 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017  
Verschuiving investeringskredieten waterlopen – verlegging en bouw 
pompstation op de Kruibeekse Scheibeek te Zwijndrecht.  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen.  
Beleidsdomein Leefmilieu Vorige Jaren. Investeringsbudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
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Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE13 – Leefmilieu Vorige Jaren  
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 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 65) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/20 van de agenda 
 
Vierde reeks wijzigingen van 2017  
Eenmalige verhoging dotatie APB Hooibeekhoeve voor project 
landbouweducatie.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 66) 

De heer KERREMANS heeft een amendement ingediend bij dit 
agendapunt. Hij meent het voorstel van besluit dat voorligt enkel over de 
gangbare landbouw spreekt. Hij voelt aan dat de twee verschillende 
richtingen binnen de landbouw onvoldoende aan bod komen. 
 
 
De heer CALUWÉ vraagt om niet aan te dringen om het woord ‘zuinig’ te 
veranderen in ‘concreet’. Het zuinig ruimtegebruik blijft belangrijk. Voor 
de rest meent hij dat de veranderingen niet relevant zijn en heeft hij er 
geen probleem mee als het voorstel aangepast wordt. Landbouweducatie 
is in wezen niet verschillend in de gangbare of biologische landbouw. Hij 
dringt er op aan om niet altijd zulke amendementen te vragen, enkel 
wanneer het relevant is. Zo loopt er bij de melkveehouders een apart 
traject en hebben biologische melkveehouders een aparte studiedag. 
 
 
De heer KERREMANS dringt bij dit amendement toch aan op de 
wijzigingen. Omdat hij meent dat het belangrijk is om de woorden naast 
elkaar te gebruiken en de teksten van de provincie als voorbeeld kunnen 
dienen. 
 
 
De VOORZITTER legt het amendement ter stemming voor. 

(inlassen 67) 
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Het amendement wordt goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 6 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 28. 

(inlassen 68) 
 
Het geamendeerde voorstel wordt voorlopig aangenomen. 
 

(inlassen 69) 
 
Voorlopig aangenomen. 
 

 

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

(inlassen 70) 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 10 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 29. 

(inlassen 71) 
 
De heren EL ABOUSSI en KERREMANS laten weten dat voor hen een nee-
stem genoteerd mag worden in plaats van de ja-stem die geregistreerd 
werd. 
 

 

Nr. 4/22 van de agenda 
 
Rapport eerste semester 2017 van de financieel beheerder aan de 
provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, rapport aan 
de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, de 
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en 
de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenissen. Kennisname. 
Verslag van de financieel beheerder 

(inlassen 72) 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 4/23 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA). Renovatie Suikerrui en 
Gildekamersstraat. Buitenaanleg. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 73) 

De heer VANDENDDRIESSCHE laat weten dat een onthouding genoteerd 
mag worden voor Groen bij dit agendapunt. 
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Nr. 4/24 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 
Interieurrestauratie. Fase 1: aanpassen van de klimaatinstallatie. 
Verrekening nr. 2. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 74) 

 

 

Nr. 4/25 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische 
scholen, campus Mechelen. Blok B herinrichting laboklassen. Ontwerp. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 75) 

 

 

Nr. 4/26 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Diverse sites. Renovatie van de 
stookplaatsen. Ontwerp en uitvoering. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 76) 

De agendapunt 4/23, 4/24, 4/25 en 4/26 worden goedgekeurd 

met 67 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 
Stemming nr. 30. 

(inlassen 77) 
 

 

Nr. 4/27 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Definitieve goedkeuring 
onteigeningsplans. Aanvraag machtiging tot onteigening. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 78) 

Mevrouw NAERT laat weten dat haar fractie zich zal onthouden bij dit 
punt. Ze meent dat er ook een ander traject mogelijk was. 
 

 

Nr. 4/28 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 7. 
Grondaankoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 79) 
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Nr. 4/29 van de agenda 
 
Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 
weekendverblijven. Fase 5. Derde reeks aankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 80) 

De heer VANDENDRIESSCHE vindt het opmerkelijk dat de provincie de 
schatting van landmeters in twijfel trekt. Hij meent dat er met twee 
maten en gewichten wordt gemeten. 
 
 
De heer CALUWÉ bevestigt dat de landmeters deze schatting in eer en 
geweten hebben gedaan, maar dat sommige schattingen toch buiten 
proportie waren. 
 

 

Nr. 4/30 van de agenda 
 
Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Dorpsbeek (A.6.13.1). Aanleg oeverzone. 
Grondaankoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 81) 

De agendapunten 4/27, 4/28, 4/29 en 4/30 worden goedgekeurd 

met 68 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 31. 

(inlassen 82) 
 

 
5. Onderwijs en jeugd 
 

 

Nr. 5/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. 
Goedkeuring restbedrag. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 83) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 32. 

(inlassen 84) 
 

 

Nr. 5/2 van de agenda 
 
Artesis-Plantijn Hogeschool. Aanduiding van vertegenwoordigers in het 
inrichtingsorgaan. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 85) 

De heer VAN EETVELT meldt dat zijn fractie een amendement heeft 
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ingediend. Hij meent dat er ook een afvaardiging van de oppositie 
opgenomen moet worden. 
 
 
De heer MERCKX steunt de mening dat de oppositie in verhouding 
vertegenwoordigd moet zijn, maar meent dat er overleg gepleegd kon 
worden om op basis van deskundigheid een kandidaat uit de oppositie af 
te vaardigen. 
 
 
De heer WILLEKENS sluit zich aan bij de mening van de twee vorige 
sprekers en nodigt de twee kandidates uit om toelichting te geven bij hun 
deskundigheid ter zake. 
 
 
De heer MERCKX merkt nog op dat hij wel voor het amendement zal 
stemmen. 
 
 
Mevrouw VERHAERT verduidelijkt dat het hier gaat om een 
vertegenwoordiging in het inrichtingsorgaan, dat overeenkomt met de 
algemene vergadering. Er zijn geschrankte verkiezingen voor het 
inrichtingsorgaan en de Raad van Bestuur. Er wordt nu voor gekozen om 
de bestuurders ook op te nemen in het inrichtingsorgaan. Daarbinnen 
wordt een evenwicht gezocht. Dat evenwicht is niet alleen een politiek 
evenwicht, maar houdt rekening met externe expertise binnen te halen, 
de historische inrichtende machten van de hogeschool en ten slotte ook 
de politieke kleur. Decretaal is gedeputeerde Verhaert lid van de 
inrichtende macht, waardoor zijzelf niet echt meetelt. Over de 
verschillende leden heen is er een goede vertegenwoordiging, ook met de 
schepen van onderwijs van de stad Antwerpen. Voorts is er een 
bestuurder die ontslag nam als provincieraadslid, maar nog in het bestuur 
van de hogeschool zit. 
 
 
De heer VAN EETVELT meent dat zijn bedenking niet beantwoord is, hij 
houdt enkel rekening met de provinciale thema’s en afvaardigingen en 
hierin is de oppositie niet vertegenwoordigd. 
 
 
De heer BOLLEN is van oordeel dat er vooral weinig mannen 
vertegenwoordigd zijn. 
 
 
Mevrouw VERHAERT meent dat het onderwijs vaak de rol op zich neemt 
als voortrekker. 
 
 
De heer WILLEKENS houdt vast aan zijn vraag aan de kandidates om 
toelichting te geven bij hun deskundigheid. 
 
 
De heer GEUDENS herinnert dat dit nooit gebeurt en meent dat 
deskundigheid ook kan betekenen dat de betrokkenen al gehele tijd de 
zaken volgen. 
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De VOORZITTER meent dat hij niemand hiertoe kan dwingen. Hij legt dan 
ook het amendement ter stemming voor. 
 

(inlassen 86) 
 

Men gaat over tot geheime stemming. 67 leden nemen eraan deel. 

Het amendement wordt verworpen met 43 stemmen nee, bij 16 

stemmen ja en 8 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 152. 

(inlassen 87) 
 
 
De provincieraad wordt geschorst om 15.57 uur. 
 
 
De provincieraad herneemt om 16.15 uur. 
 
 
De VOORZITTER legt het initiële voorstel van agendapunt 5/2 ter 
stemming voor. 
 
 
Men gaat over tot de geheime stemming. 67 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 47 stemmen ja, 10 stemmen nee en 10 onthoudingen 

zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 
Stemming nr. 155. 

(inlassen 88) 
 

 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 

Nr. 6/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Raamovereenkomst "Aanstellen van een 
communicatiebureau voor de provincie Antwerpen" (periode van 
maximum 4 jaar) : aanpassing van de initiële schatting van de omvang 
van de opdracht. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 89) 

De heer EL ABOUSSI laat weten dat zijn fractie tegen zal stemmen. Hij 
heeft moeite met de inschattingsfout die gemaakt is. 
 
 
Mevrouw VERHAERT noemt dit geen inschattingsfout, maar slachtoffer 
van het eigen succes. Het is een goed communicatiebureau en de 
decentrale diensten maken daar handig gebruik van. 
 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 
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Stemming nr. 156. 
(inlassen 90) 

 

 
7. Recreatie, sport en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Machtigingkrediet 2017/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 91) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 157. 

(inlassen 92) 
 

 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
Erratum. Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 93) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 158. 

(inlassen 94) 
 

 

Nr. 8/2 van de agenda 
 
Afsluiting pensioenlastconventies met APB's in kader van de 
bestuurshervorming vanaf 2018. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 95) 

Mevrouw VAN HOFFELEN deelt mee dat haar fractie zich zal onthouden bij 
de pensioenlastconventie omdat er nog onvoldoende garanties zijn wat er 
zal gebeuren na de verevening. 
 
 
Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 159. 

(inlassen 96) 
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Nr. 8/3 van de agenda 
 
Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring reglement voor de 
opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 en Niveau 3 en TMB (tijdelijke of 
mobiele bouwplaats). Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 97) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 160. 

(inlassen 98) 
 

 
9. Welzijn 
 

 

Nr. 9/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0550: 
Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 99) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 161. 

(inlassen 100) 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast 
vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 101) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 162. 

(inlassen 102) 
 

 

Nr. 9/3 van de agenda 
 
Aanwending verdeelkrediet 'sociale projecten 2017' voor innovatief 
project. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 103) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 163. 
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(inlassen 104) 
 

 10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 12. Waterbeleid 
 

 

Nr. 12/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Aanleg vispassages op de Laarse Beek in Brasschaat 
en Schoten. Verrekening 1. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 105) 

 

 

Nr. 12/2 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. Bestek en 
wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 106) 

 

 

Nr. 12/3 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op 
onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 4  
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 107) 

De agendapunten 12/1, 12/2 en 12/3 zijn goedgekeurd met 65 

stemmen ja. 
 
Stemming nr. 164. 

(inlassen 108) 
 

 13. Moties 
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14. Interpellaties 
 
 
 
De raad gaat in besloten vergadering om 16.24 uur. 
 

 15. BESLOTEN VERGADERING 
 

 

Nr. 15/1 van de agenda 
 
Provinciepersoneel. Overdracht van statutaire personeelsleden naar de 
APB’s Momu, Fomu, MEJD en APA. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 109) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 63 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 54 stemmen ja, 1 stem nee en 8 onthoudingen zodat 

het voorstel is goedgekeurd. 
 
Stemming nr. 153. 

(inlassen 110) 
 

 

Nr. 15/2 van de agenda 
 
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging 
samenstelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 111) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 65 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 59 stemmen ja, 2 stemmen nee en 4 onthoudingen 

zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 
Stemming nr. 154. 

(inlassen 112) 
 
 
De VOORZITTER deelt mee dat het colloquium van de VVP doorgaat op 25 
november. De raadsleden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 
 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 16.26 uur. 

 


