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De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 14.04 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 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
De heer CORLUY Bert 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
De heer CUYT Rony 
De heer DE COCK Koen 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer 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 
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Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
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 Annie Bwatu Nkaya, de heer Patrick 
Feyaerts, Mevrouw Iefke Hendrickx en Mevrouw Loes Van Cleemput. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 

 OPENBARE VERGADERING 

 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Lemmens. 
 
Gedeputeerde LEMMENS zegt dat hij hier vandaag opnieuw staat om samen met zijn 
collega’s het budget voor 2018 te presenteren. En dit voor de laatste keer deze 
legislatuur.  
De deputatie legt een budget in evenwicht voor, ingebed in een meerjarenplan en op 
maat van een hervormde en afgeslankte provincie. Hij betuigt hierbij zijn dank aan zijn 
collega’s en aan al de medewerkers die de voorbije weken en dagen veel werk hebben 
gestoken in het opstellen van dit budget dat nu voorligt. 
 
Hij verwijst naar de afslanking van de provincies. Dit wordt binnen enkele weken een 
realiteit. Op 1 januari 2018 ronden we de afslankingsoperatie af en beginnen we met een 
schone lei binnen de bevoegdheden die nog provinciaal blijven, met name die van de 
grondgebonden materies. Vanaf dan zullen Vlaanderen en de lokale besturen, die onze 
bevoegdheden hebben overgenomen, aan zet zijn voor alle persoonsgebonden 
bevoegdheden. De Vlaamse overheid zal trachten om haar nieuwe bevoegdheden op een 
waardige manier verder te zetten. Vlaanderen kan alvast rekenen op gemotiveerde 
mensen vanuit onze administratie die bijzonder gespecialiseerd zijn in hun vak. 
 
De overdracht van de betrokken mensen was, aldus spreker, de voorbije maanden ons 
belangrijkste zorgpunt. Voor ons personeel is er nu een goede regeling getroffen, zowel 
voor wat betreft hun nieuw statuut als naar hun aankomende inhoudelijke uitdagingen. 
Aan alle partijen die in deze onderhandelingen betrokken waren drukken wij namens de 
deputatie alvast onze dank uit. 
 
Spreker komt hierbij nog even terug op de transitie van de provinciale musea en de 
Arenberg naar de stad. Er is hier de afgelopen periode heel wat rond te doen geweest, 
maar nu is er een goed en duidelijk akkoord met de stad. Hij stelt dat elke transitie, elke 
fusie en elke verandering sowieso moeilijk is. Als je te snel gaat, riskeer je als een olifant 
in een porseleinwinkel te keer te gaan en maak je brokken. We hebben, aldus de 
gedeputeerde, dan ook getracht om voor deze operatie onze tijd te nemen zodat de 
juiste keuzes konden worden gemaakt en er een goed akkoord kon komen tussen de 
stad en de provincie. Van in het begin hebben wij als provincie steeds twee principes 
gehanteerd: 
Ten eerste mag de transitie geen negatieve impact hebben op de werking van onze 
instellingen. 
Ten tweede mag het personeel dat mee overgaat in de transitie er niet op achteruitgaan. 
Zij mogen zeker niet het slachtoffer worden van deze bestuurlijke operatie. 
 
De Arenbergschouwburg, het Fotomuseum, DIVA en het Modemuseum zijn stuk voor 
stuk topinstellingen waar we als provincie alleen maar trots op kunnen zijn. We hebben 
hier als provincie zeer sterk in geïnvesteerd, en mét resultaat! Het is bijvoorbeeld geen 
toeval dat een internationaal gerenommeerd artiest als Ai Wei Wei het Fotomuseum kiest 
voor een belangrijke overzichtstentoonstelling. En recent nog kwam het Metropolitan 
Museum in New York de curator van ons Modemuseum wegkapen om daar de 
modeafdeling te gaan leiden. Het is ook geen toeval, collega’s, dat artiesten zoals Bart 
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Peeters, Herman Van Veen of Philippe Geubels, die makkelijk een sportpaleis op zichzelf 
kunnen vullen, graag tien avonden na mekaar optreden in de Arenbergschouwburg. 
 
De heer Lemmens stelt dat in die context de deputatie er alles aan gedaan heeft om de 
autonome en succesvolle werking van deze instellingen veilig te stellen. Hij bevestigt dat 
de provincie die garanties heeft gekregen van de stad. Zowel voor wat betreft de 
middelen, werking als het personeel. Voor de Arenberg zal dit gebeuren binnen de vzw 
Antwerpen Kunstenstad. Voor de musea zal de transitie gebeuren binnen de hiervoor 
opgerichte museumstichting. 
 
Zal alles vanaf nu vlekkeloos verlopen? Neen, het zal de eerste maanden waarschijnlijk 
nog wel met wat vallen en opstaan zijn. Maar het grote voordeel is dat alle betrokkenen, 
zowel politiek als administratie, het nu eens zijn over het doel: vier sterke 
cultuurinstellingen die Antwerpen mee op de nationale en internationale kaart zullen 
zetten. Hiermee is de transitie, ondanks alle doemdenkers, een feit.  
 
Spreker vervolgt met te zeggen dat hij het vandaag toch vooral wil hebben over de 
toekomst van onze provincie. We staan hier volgens hem op een scharniermoment.  Wij 
zullen weldra de bladzijde van de afslanking omslaan en de focus leggen op de 
grondgebonden bevoegdheden. Als provincies zullen wij vanaf dan de streekmotors zijn 
in Vlaanderen. Wij gaan de krachtige en dynamische motor zijn achter heel wat 
initiatieven die de levenskwaliteit van mensen en de werking van bedrijven en 
organisaties streekgebonden zullen verbeteren. 
 
Deze nieuwe focus op de grondgebonden bevoegdheden geeft ons nieuwe kansen om 
nog beter te doen in wat de provincies al lang deden. Elke dag zien wij in onze provincies 
complexe problemen die niet opgelost geraken. Omdat ze de gemeentegrenzen 
overstijgen, en dus te groot zijn voor gemeenten om individueel aan te pakken. 
Er zijn dan ook heel wat voorbeelden te vinden van beleid dat de provincie hier voert en 
ook in de toekomst moet blijven voeren. Zo is de provincie op vraag van de gemeenten 
bezig met de mobiliteitsstudie Midden Kempen en met de kanaalkant. De POM houd zich 
bezig met de ontwikkeling van bedrijventerreinen. We voeren beleid rond lokale 
economie en voorzien een studie rond baanwinkels. Met ons waterbeleid onderhouden we 
onze lokale waterhuishouding. We hebben onze recreatiedomeinen die bij een breed 
publiek bekend zijn en lokaal zeer gedragen worden zoals het Zilvermeer of de Merode. 
En met Kempens landschap voorzien we ontwikkelingen in recreatie en natuurbeheer of 
geven we nieuwe invullingen aan historische gebouwen. 
 
In dergelijke gevallen is de schaalgrootte en de opgebouwde knowhow binnen onze 
provincie ideaal en kunnen we bovenlokaal onze meerwaarde laten gelden. 
Wij zijn klein genoeg om dicht bij een probleem te staan en het te begrijpen, en groot 
genoeg om het aan te pakken en oplossingen mogelijk te maken. 
Wij zullen hierin initiatieven blijven nemen die ten goede komen aan de bevolking maar 
die door de meeste gemeenten alleen niet aangepakt kunnen worden. Daarin ligt volgens 
hem de eigenheid en de kracht van onze provincie. 
Spreker rondt tenslotte af met een verwijzing naar het VVP-congres van voorbije maand. 
Het is tijd om dit bestuur opnieuw in een positief daglicht te plaatsen en ons te profileren 
als de streekmotor die we zijn. 
 
 
Gedeputeerde CALUWÉ zegt dat hij in de Verenigde Raadscommissies het budget 2018 
en het Meerjarenplan 2014-2018 uitvoering heeft toegelicht. Hij schetst de uitdagingen 
die de voorbije jaren aan bod kwamen bij de opmaak van het budget en het 
meerjarenplan: 
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− Een aantal overnames met uitgaven maar zonder financiering (dus te voorzien uit 
eigen middelen) bijvoorbeeld de waterlopen, de regionale landschappen of de 
bosgroepen. 

− Het provinciefonds: eerst afgebouwd en nadien volledig afgeschaft. 
− Het wegvallen van de outillagetaks zonder tegencompensatie, welke jarenlang een 

effect heeft op onze inkomsten. 
− De hervorming van de provincies en het wegvallen van de persoonsgebonden 

bevoegdheden waardoor er een negatief verschil is van 5 miljoen EUR. 
− De verevening tussen de provincies hetgeen ook verschil geeft van 1 miljoen EUR 

Daar waar er andere provinciebesturen zijn die hierbij zelfs winst maken. 
Dit alles zorgt er voor dat de provincie minder kan investeren zoals voorheen. 
 
Toch werd er goed werk geleverd. Er werden geen drastische maatregelen genomen naar 
het personeel toe. Niemand werd op straat gezet. Zoals gezegd zullen een aantal zaken 
die in het verleden wel konden en een serieuze kapitaalinjectie vereisten, zoals 
bijvoorbeeld de renovatie van het Sportpaleis, in de toekomst niet meer kunnen. 
Tot slot geeft hij nog mee dat vandaag het reglement van de algemene belasting voorligt 
en het reglement van de provinciale opcentiemen. Wat dit laatste betreft leidt dit tot een 
daling van 30 miljoen inkomsten ingevolge de gewijzigde bevoegdheden. Het reglement 
van de bedrijfsbelasting werd licht aangepast. Zodat er geen twijfel over bestaat dat 
wanneer een bedrijf zonnepalen op zijn dak legt, hiervoor geen provinciebelasting moet 
betalen. 
 
 
Mevrouw COLSON zegt dat dit de zesde budgetbesprekingen zijn. Ze zijn ook de laatste 
binnen de huidige bezetting van de provincieraad. Volgend jaar rond deze tijd zullen een 
reeks nieuwe en gemotiveerde raadsleden staan te trappelen om hun stempel te drukken 
op een vernieuwde en afgeslankte provincieraad. Vandaag is dus een ideaal moment om 
even terug te kijken op de afgelopen vijf jaar. 
 
Er werd door de Vlaamse regering een verregaande beslissing genomen over de 
toekomst van de provinciale besturen. Alle persoonsgebonden bevoegdheden moesten 
worden overgedragen aan de Vlaamse overheid of aan een lokaal bestuur, alle 
grondgebonden bevoegdheden zullen provinciaal blijven. Op papier leek het misschien 
heel eenvoudig, in realiteit bleek het een moeilijke opdracht te zijn. De onderhandelingen 
om deze transities mogelijk te maken waren alleszins geen evidentie.  In het begin waren 
er heel wat onzekerheden die moesten worden uitgeklaard. Nu is de puzzel gelegd. Er 
zijn nu geen “loose ends” meer, over exact 1 maand zal de oefening rond zijn en kunnen 
we als provincie beginnen aan een nieuwe start. 
 
Jammer genoeg betekent dit we in januari van een aantal bijzonder mooie verhalen 
afscheid moeten nemen. Maar liefst 39 jaar lang werd vanuit APB Sport gezorgd dat 
sporten voor iedereen mogelijk was, dus ook voor mensen met een handicap. Het G-
sportaanbod werd een kwalitatief merk waarbij sportclubs werden gemotiveerd om een 
G-sportafdeling op te starten. Het Peerdsbos wordt met Vlaamse steun gerenoveerd tot 
een volledig toegankelijk en duurzaam sportcentrum. We kunnen met trots zeggen dat 
onze provincie en in het bijzonder onze oud-gedeputeerde Peeters die zich hier 
gedurende vele jaren met hart en ziel heeft ingezet, hier een mooi verhaal heeft weten te 
brengen. 
Vanaf 1 januari zal ook hiervan de dienstverlening worden overgedragen aan Vlaanderen. 
Het zal dienen als voorbeeld voor de rest van het land. We hopen dat dit met evenveel 
zorg zal blijven gedragen worden, zoals ook bij de provincie het geval was. 
 
Maar, aldus spreker, er zijn meer briljante verhalen: het Zilvermuseum, het 
Diamantmuseum, het Modemuseum en het Fotomuseum.  
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Decennialang werd er door onze provincie geïnvesteerd in deze topinstellingen. Onze 
provincie nam de gedurfde beslissing tot de aankoop van gebouwen in het hart van de 
stad om het Zilvermuseum en Diamantmuseum in onder te brengen. We herinneren ons 
levendig de discussies over de aankoop van de nieuwe gebouwen aan de Suikerrui voor 
het museum voor edelsmeedkunst en het diamantmuseum, wat nu DIVA zal worden. 
Overmorgen zal het eerste tipje van de sluier worden opgelicht tijdens de officiële 
opening van het DIVA-belevingscentum. Voor de totale opening moeten we nog even 
geduld oefenen tot mei 2018. Zowel de provincie als de stad Antwerpen zijn overtuigd 
van het grote belang van en de nood aan continuïteit van deze instellingen. 
 
Alle nodige beslissingen zijn genomen om de werking en de tewerkstelling van de 
medewerkers vanaf 1 januari 2018 vlot te laten verder lopen, met bijzondere dank aan 
onze bevoegde gedeputeerde om dit verhaal tot een goed einde te brengen. 
Kortom met de museumstichting overhandigen we een prachtige verzameling musea, 
een blikvanger en toeristisch pareltje van de provincie aan de stad. 
Het waren dus geen makkelijke jaren, maar ondanks de besparingen werd er ook gewoon 
goed bestuurd door onze deputatie. Afslankingen gebeurden steeds met respect voor 
personeel, onze diensten en onze instellingen. En er werd niet alleen afgeslankt, er werd 
ook nog altijd geïnvesteerd in wat nodig was en wat wenselijk is. Altijd werd gezocht 
naar de best mogelijke oplossingen, en naar manieren om de dienstverlening voor de 
burger te garanderen. 
 
De gemaakte keuzes konden geregeld op kritiek rekenen. We hebben woorden gehoord 
zoals neo-liberaal, asociaal bestuur, en dergelijke meer. Deze stellingen zijn onjuist, 
noem het zoals u wil. Maar voor mij is er hier de afgelopen jaren gewoon goed bestuurd 
geweest door deze deputatie. Een bestuur dat zorgt voor zijn mensen, voor zijn 
instellingen en zijn beleidsdomeinen. 
We kijken dan ook positief naar de toekomst.  
We zullen blijven doen waar we goed in zijn en vullen dit in binnen onze grondgebonden 
bevoegdheden. 
 
De Nota Ruimte ligt op tafel. We leggen een concrete visie voor van hoe we willen dat 
onze provincie er zal uitzien in de komende 50 jaar. En we blijven de gemeentes 
ondersteunen voor wat betreft hun vragen inzake ruimtelijke ordening en waterlopen. Er 
wordt, aldus spreker, verder geïnvesteerd in provinciale groendomeinen waarbinnen onze 
bevoegde gedeputeerde nog heel wat investeringen voorziet. 
 
Mevrouw Colson eindigt haar betoog met een verwijzing naar afgelopen vrijdag. We 
konden dankzij mevrouw de gouverneur boeiende sprekers aanhoren over toekomstige 
mobiliteit: slimme routeplanning, slim containervervoer van Hakka, zelfrijdende auto’s, 
we droomden zelfs al luidop van dronetaxi’s, maar zegt spreker, laat ons toch nog even 
met onze beide voeten op de pedalen van de  fiets blijven. Want wij blijven verder 
inzetten op de  fietsostrades. Een duidelijk succesverhaal want het aantal fietsers stijgt 
daar ook jaar na jaar. Met de fietsbarometer wordt er gezorgd voor objectieve cijfers 
waardoor er slimme investeringen kunnen worden gedaan die daadwerkelijk een impact 
hebben. 
 
Om terug te komen naar de orde van de dag, uiteraard krijgt het voorliggende budget en 
meerjarenplan de steun van haar fractie. Vandaag ligt er een begroting in evenwicht voor 
u op de tafel. Toch opnieuw een duidelijk signaal van goed bestuur, geld investeren waar 
nodig, geld besparen waar het kan. 
Zij besluit met het motto van het VVP voor de toekomst: “Volle kracht vooruit!” Laat ons 
hierop inzetten. Meer dan ooit moet onze provincie de streekmotor zijn als bovenlokaal 
niveau, een niveau dicht genoeg om het probleem van de gemeentes te begrijpen, ver 
genoeg om een oplossing mogelijk te maken. De provincie werkt nooit alleen, maar zal 
wel de motor zijn die de oplossingen in gang trapt! Nu en ook in de toekomst.  
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De heer MEEUS verwijst naar de toespraak van mevrouw de gouverneur bij de start van 
de begrotingsbesprekingen. Hij prijst haar omdat zij steeds als verantwoordelijke het 
aandurft om vooruit te kijken en bakens uit te zetten.  
De 10 actiepunten die zij formuleert komen volgens hem niet zomaar uit de lucht 
gevallen. Ze zijn doordacht en ondersteund door ervaringen en wetenschappelijk 
onderzoek maar vooral geënt op het ‘welzijn’ van ieder van ons met oog voor de 
komende generaties. De technologische evolutie geeft ons kansen om voluit te gaan voor 
de verschillende “zero’s”. Alleen is het jammer dat dat om opportunistische redenen door 
beleidsmakers wordt ondermijnd. Daadkracht en durf alleen kunnen leiden tot een 
verandering die maatschappelijk nodig is, angst en korte termijn denken leiden tot 
stilstand en zelfs achteruitgang. Daarom roept hij vanuit zijn fractie op om visies op ons 
maatschappelijk functioneren kritisch te blijven bekijken en oplossingen aan te dragen. 
 
Spreker verwijst naar de toespraak van de gouverneur van vorig jaar over 
‘energieonafhankelijkheid’. Dit is in zijn gemeente Dessel alleszins niet in dovenmansoren 
gevallen. Samen met Mol werkt men er aan de uitrol van de diepe geothermie. 
Of we omtrent het ‘zero’ beleid ook een voortrekkersrol kunnen spelen, weet hij niet. Hij 
zal het alvast onder de aandacht blijven brengen. 
 
Vandaag bespreken we, aldus spreker, reeds het laatste échte beleidsbudget van deze 
legislatuur. Voor 2019 zullen we nog een zogenaamd overgangsbudget bespreken maar 
daar zullen nadien de verkiezingen en onze opvolgers de politieke uitspraken moeten 
doen. 
Met minder bevoegdheden, minder middelen en minder raadsleden. Het laatste is het 
logische gevolg van het eerste. Hoewel naar het laatste (minder raadsleden) het meeste 
aandacht zal gaan. 
Wat bepaalde bevoegdheden betreft nemen we inderdaad al afscheid. In onze budgetten 
komen ze niet meer terug maar in de andere beslissingen op de komende raad nog wel. 
Het proces hier rond is niet altijd eenvoudig geweest en vaak nog veel moeilijker om het 
uit te leggen. We hebben het als fractie al vaak aangehaald in eerdere tussenkomsten 
maar deze hervorming, de interne Vlaamse staatshervorming, had beter, duidelijker en 
transparanter gekund. Zijn CD&V-fractie is de afgelopen maanden bij hun mandatarissen 
en bestuursleden langs geweest om wat duidelijkheid te brengen maar dat was geen 
eenvoudige klus. Uitleggen wat grond- en persoonsgebonden materies zijn, dat ging nog, 
maar dan de toepassing op onze huidige provinciale initiatieven was niet altijd simpel. 
De onduidelijkheden, discussies en ongerustheden die er waren en zijn, tonen aan dat dit 
veel beter had gekund. 
 
We zijn als provinciale bestuurders echter maar uitvoerders, pianisten….  En zoals het 
spreekwoordelijk wordt gezegd ‘moet men niet op de pianist schieten’. 
Daarom is het voor zijn fractie gepast om onze provinciale medewerkers te feliciteren 
voor de professionele manier waarop men de verschillende dossiers heeft voorbereid op 
de transitie. Maar ook al onze gedeputeerden verdienen lof. Ze hebben steeds de 
continuïteit van ons beleid voor ogen gehouden en het welzijn van het betrokken 
personeel. Dit is jammer genoeg niet altijd vlekkeloos verlopen maar steeds op een 
transparante en professionele manier, vaak vanuit moeilijke en onduidelijke 
omstandigheden. Maar ook in de beleidsdomeinen die we de komende dagen bespreken 
wordt deze lijn van openheid verder getrokken. Binnen ons beleidsniveau, aldus spreker,  
wordt iedereen de kans gegeven om zijn vragen te stellen als ze tenminste in het juiste 
forum en aan de juiste verantwoordelijken worden gesteld. 
 
Het is niet toevallig dat we afgelopen maand als provinciebestuur tweemaal persaandacht 
kregen voor onze communicatie. 
Vooreerst mocht de dienst Europa voor haar ‘pop-up Europa’-initiatief de European Public 
Communication Award 2017 prijs in ontvangst nemen. De EOS publieksprijs - 
wetenschapscommunicatie werd gewonnen door het STEM Geothermie, een project waar 
ons bestuur een belangrijke ondersteunende rol in opnam. 
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Ondanks de ‘afslanking van de provincies’ zijn de uitdagingen nog groot. In de toekomst 
zal ons provinciebestuur niet zo makkelijk meer kunnen ingaan op bovenlokale 
uitdagingen. Onze focus zal voortaan meer moeten liggen op de uitvoering van de 
verantwoordelijkheden die we nu hebben. Maar dat kwalitatief goed doen moet de 
drijfveer zijn. 
 
Zo is ondermeer de grote verhuis naar het nieuwe provinciehuis een belangrijke mijlpaal 
in onze organisatie. Niet alleen wijzigt de werkomgeving maar ook voor velen de manier 
van werken grondig. De ICT-toepassingen en uitbouw van de digitale dienstverlening 
zullen hierbij belangrijke elementen zijn om onze dienstverlenende opdracht mee 
gestalte te geven. Ook de opvolging en afwerking van de investeringen in DIVA, 
Peerdsbos en de Warande zullen nog heel wat aandacht vragen. Binnen onze 
bevoegdheid onderwijs dienen we ook onze taak als goede inrichtende macht gestalte te 
blijven geven door onze investeringen in de verschillende vestigingen. 
 
Spreker verwijst ook naar de verdere uitbouw van de fiestostrades, waar we als 
bovenlokaal bestuur belangrijke impulsen geven aan het fietsbeleid. Als we het 
actiedomein wonen bekijken, valt onze voortrekkersrol op voor de belangrijke 
bouwsector door de verwerving van een hoogwaardige 3D-printer voor Kamp C. 
In het kader van planningsprocessen en vrije tijd zijn de uitvoering van PRUP Rivierenhof 
en de rol die we spelen voor Rupel, Merode en PRUP Kempense Meren erg belangrijk. De 
provinciale domeinen en recreatieparken blijven voor zijn fractie belangrijke 
uithangborden en toegangspoorten tot eenvoudige maar belangrijke natuurbeleving en 
toerisme. De rol die we als provincie, en met onze nieuwe gedeputeerde , zou zeggen 
vers van t’ vat, in de ontwikkeling van het toerisme vertolken blijft erg belangrijk. Hij is 
dan ook blij dat het nieuwe/vernieuwde ‘Vlaanderen Vakantieland’ aanbod vorm krijgt en 
hopelijk ook terug aandacht op het scherm krijgt. 
 
De heer Meeus besluit met te stellen dat we onze ambities als provinciebestuur duidelijk 
niet mee hebben ‘overgedragen’. Hij en zijn fractie zijn blij dat de deputatie er voluit voor 
kiest om dit laatste bestuursjaar van deze legislatuur de middelen blijvend in te zetten 
voor de versterking van de bovenlokale functies die we als provincie blijven vervullen.  
De steun van zijn fractie krijgt ze hiervoor alvast. 
 
 
De heer GEUDENS zegt dat bij de laatste begrotingsbespreking er traditioneel een eerste 
evaluatie van de legislatuur wordt gemaakt, maar er wordt ook hoopvol vooruitgeblikt.  
Hij verwijst naar de inleidende tekst tot de begroting van de eerste gedeputeerde waarbij 
volgens hem een gebrek aan ambitie tijdens deze legislatuur zou worden aangekaart. 
Niets is minder waar, alle lof voor de geleverde inspanningen, laat dat alvast volgens 
hem duidelijk zijn. 
 
Spreker apprecieert minder de sneer naar het verleden waar luchtkastelen werden 
gebouwd en diepe financiële putten gegraven. Hij weet wel dat men zeker in de politiek 
nogal eens denkt, en soms graag stelt, dat de geschiedenis pas begint wanneer men zelf 
aan het roer komt. Hij kan dit met veel zelfvertrouwen betreuren omdat in de periode 
waarin hij de begroting behartigde, van 1993 tot 2006, die begrotingen jaar in jaar uit 
gezonder werden, uitstaande leningen betaalden we in hun geheel terug aan de bank. De 
schuldenberg werd kleiner. Hij werd wel enigszins gediend door het economisch gunstige 
klimaat eind van de jaren negentig. Zijn toenmalige collega Jos Geuens verweet hem dat 
hij de provinciale begroting té gezond maakte, “dan zijn we een erg  interessante prooi” 
om overgenomen te worden zegde hij. Hij had zeker een punt. Zelfs nu zijn de provincies 
blijkbaar nog interessant genoeg om voor een deel maar vooral erg goedkoop over te 
nemen. En als het budget later minder rooskleurig werd, komt dit mede doordat de 
economische situatie afzwakte. Anderzijds  weten we ook dat overheden best, en vooral 
in minder goede tijden, investeren. Vraag dat maar aan Voka en Unizo. 
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Als we deze dagen al eens van mening verschillen gaat dat uitdrukkelijk over de inhoud 
maar zeker niet over het gebrek aan inzet van wie dan ook. 
Mijnheer de hoofdgedeputeerde, sorry maar hij wilde dat ook eens kunnen zeggen, wat 
hij erg apprecieert is wat u tien dagen geleden in de VVP stelde, namelijk: “Het unieke 
voordeel van de provinciale werking -in tegenstelling tot de intercommunales- is dat 
eenmaal een initiatief opgestart of een probleem opgelost, de provincie zich 
probleemloos terugtrekt”, inderdaad we zijn nog altijd dat discrete dienende bestuur. U 
zegt verder “Op zo’n moment zijn de schaalgrootte en de werkwijze van de provincie 
ideaal. We zijn klein genoeg om dicht bij een probleem te staan en het te begrijpen. En 
toch groot genoeg om het aan te pakken en oplossingen mogelijk te maken”. Collega’s, 
aldus spreker, deze woorden mogen wat hem betreft  best wel in steen gebeiteld worden. 
Het bewijst ook dat we deze legislatuur in onze visie op het bestuurlijke middenveld 
dichter bij mekaar gekomen zijn en zijn hoop bewaarheid wordt dat we allen, en de N-VA 
in het bijzonder, door een voortschrijdend inzicht beseffen hoe waardevol een 
tussenniveau als de provincie kan zijn. Jammer dus dat we binnen enkele weken een 
aantal taken niet meer mogen en kunnen opnemen. 
 
Anderzijds is zijn voortschrijdend inzicht dat we niet bij de pakken mogen blijven zitten, 
ongelukkig zijn over wat niet is. In hetgeen vandaag voorligt ontdekken wij ruim 
voldoende om er enthousiast tegenaan te gaan. 
De Vereniging van Vlaamse Provincies definieerde op het colloquium van 25 november de 
provincies als “streekmotor”, met initiatieven die op streek of gebiedsniveau genomen 
worden. Wanneer verschillende bevoegdheden moeten verzoend worden. Ook 
bijvoorbeeld bij de aanleg van bedrijventerreinen waar meerdere gemeenten bij 
betrokken zijn, fietsostrades waar zowel economische, toeristische als 
milieuoverwegingen spelen. De provincie kan dan de initiator, de “streekmotor” zijn.  Met 
de gemeenten en andere middenveld-spelers, intercommunales en vzw’s  die inderdaad 
vaak beter bij de provincie ondergebracht waren. 
 
Hij vervolgt met te zeggen dat hij wat nostalgisch wordt doordat het dagblad De 
Standaard een goede week geleden de werking van de provincies onder de loep nam. 
Professoren Ann Verhetsel van de UA en Isabelle Thomas van de UCLouvain zagen een 
jarenlange overtuiging hardhandig onderuit gehaald, de opvatting dat provincies al lang 
niet meer zouden beantwoorden aan sociaaleconomische realiteiten. Genoemde 
professoren hebben daar stevig onderzoek naar gedaan. Grondig onderzoek waaruit blijkt 
dat de zogenaamde communities waarin we ons bewegen - zeg maar onze leef- en 
werkwereld - in opvallend grote mate overeenkomen met de provincies en hun grenzen. 
Wij hadden verwacht dat de communities zich sterk zouden concentreren rond grote en 
iets kleinere steden. De verschillende steden binnen één provincie hebben immers 
zodanig veel onderlinge relaties dat ze binnen dezelfde community vallen. Grosso modo 
die van de provincies. Ondanks het feit dat de provinciegrenzen geen barrières kunnen 
zijn door wetten of belastingen en er dus geen objectieve redenen zijn om die grenzen te 
respecteren. 
 
De resultaten van dit grote onderzoek gooit de discussie over stadsgewesten als het 
aangewezen tussenniveau tussen het Vlaamse of Waalse gewest en de gemeenten weer 
helemaal open. De professoren adviseren dat we maar best twee keer nadenken alvorens 
de provincies te vervangen door bijvoorbeeld die befaamde stadsgewesten. Provincies 
zouden in de toekomst wel eens eerder dé oplossing kunnen zijn in plaats van het 
probleem. 
 
Bovendien, aldus spreker, zijn we ook de laatste jaren goed bezig. Neem nu de strijd 
tegen de klimaatopwarming. Behalve president Trump is zowat heel de wereld zich 
bewust van dat immense probleem. Onze provincie speelt op dit terrein alvast een 
baanbrekende rol. We behaalden niet enkel het ISO 14001 milieucertificaat maar zullen 
als provinciebestuur, onze organisatie dus, klimaatneutraal zijn binnen goed twee jaar. 
Toch een sterke prestatie! 
 



 
 

11

We ondersteunen, zoals het colloquium van de VVP zopas uitdrukkelijk aan alle 
provincies vroeg, al een hele tijd de acties waarbij gemeenten zich engageren om tegen 
2020 de CO2 uitstoot te laten dalen met 20 %.Dit vereist daadkracht. Ons baanbrekend 
werk inzake samen aankopen van groene stroom en zonnepanelen, het duurzaam wonen 
en bouwen via Kamp C en onze inspanningen met centra PIH en PIME loopt al vele jaren.   
Dat we op het colloquium naast de andere provincies het engagement ondertekende om 
nog meer werk te maken van duurzaamheid was dan ook de logica zelve.  
Meer duurzaam groen realiseren we alvast via het Kempens Landschap, bijna 
provinciedekkend. Met de Wortel Kolonie zetten we ons mogelijk op de kaart als UNESCO 
werelderfgoed. 
 
Wat mobiliteit betreft verwijst hij naar de voortrekkersrol met betrekking tot het 
fietsbeleid. Reeds vorige legislaturen ontwikkeld, maar nu verder verdiept en klaar om de 
volgende jaren nog mooiere dingen te doen. Denk maar aan de fietsostrades die in de 
toekomst breder worden maar hopelijk ook veel langer. Hoopgevend dat onze provinciale 
medewerkers eerder fietsen dan auto rijden en hiermee trendsetter zijn. Denk ook aan 
de fietsbarometer die per gemeente kan geraadpleegd worden, een unicum, maar met de 
vaststelling dat we er lang nog niet zijn. Met nog een massa werk op de plank. Hij vraagt 
hierbij dan ook om het budget voor fietsbeleid nog wat te verhogen. 
Met heel wat pijnpunten in onze regio zou de provincie, met een aantal van de vrijdag 
voorgestelde oplossingen in het achterhoofd, kunnen peilen naar de échte oorzaken van 
de mobiliteitsknopen, naar de échte noden om zich te verplaatsen en vooral de 
mogelijkheden om onnodige verplaatsingen maximaal te vermijden. Meer wegen 
aanleggen is zo goed als onmogelijk, de materiële en menselijke schade blijft enorm, we 
staan nog heel ver van zero ongevallen. Maar een ongebreidelde verdere uitbreiding van 
het voertuigenpark -begrijp: firmawagens, pakjescamionettes, kleine busjes werklieden, 
rijdende distributiecentra- moeten toch iets aan doen. Daarover moet het in eerste 
instantie gaan vooraleer louter curatief op te treden. De provincie kan hier met haar 
expertise baanbrekend werk verrichten. Trouwens , vorige week kregen we een 
interessante uiteenzetting op de dienst ICT, onze eigen informatici moeten zeker hun 
steentje kunnen bijdragen in dit dossier. 
 
Financieel technisch kan deze begroting een zeer gedetailleerde bespreking zeker 
gebruiken, maar dit is eerder een zaak voor het begin van een legislatuur. Nog een 
drietal aandachtspunten voor de komende periode: 

1) Het is een goede zaak dat ons bestuur een nieuw Havencentrum gaat bouwen, op 
een betere plek, up to date en eindelijk voluit samen met de stad en de haven. En 
inderdaad moet het mogelijk zijn in plaats van de 40.000 bezoekers die we sinds 
mensenheugenis kennen succesvoller te worden en, wie weet, 100.000 bezoekers 
per jaar te halen. Een addertje onder het gras is wel de vraag of we per bezoeker 
gerekend een der goedkoopste educatieve centra kunnen blijven. 

2) Het veranderend onderwijslandschap heeft de provincie inzake onderwijs terug 
sterker in beeld gebracht. Mede dankzij onze inbreng beschikt Antwerpen 
ondertussen over een grote en sterke hogeschool. Inspelen op de nood aan 
knelpuntopleidingen, het invoeren van de maximumfactuur en het wegwerken van 
schotten tussen opleidingen op ons initiatief hebben Vlaanderen onder een 
positieve druk gezet. Het zit ondertussen in het DNA van de provincie, daarvoor 
zijn vele tientallen jaren nodig, maar inzake democratisering en innovatie staan 
we aan de top. Het volwassenenonderwijs is zowat verdubbeld. 

3) Een dossier dat hem nauw aan het hart ligt. Dat van de musea en de 
Arenbergschouwburg. Deze provincie heeft, aldus spreker, tientallen jaren veel 
energie en middelen geïnvesteerd in die instellingen, iets unieks gerealiseerd. 
Rond niet zo evidente thema’s als mode, fotografie, diamant en zilver én een 
Vlaams toppodium voor kleinkunst en komedie. De stad moet dit nu overnemen, 
logisch alvast qua ligging in het midden van de stad, minder logisch wat de 
stedelijke aanpak betreft. Een ambtelijke molen die in principe haaks staat op 
onze dynamische werking met veel artistieke en werkingsvrijheid met bij ons 
grote verantwoordelijkheden voor de directeurs. Dat die directeurs, na 
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aanvankelijk grote terughoudendheid, hun fiat hebben gegeven stemt hem 
enigszins hoopvol. 

 
De heer Geudens besluit met te zeggen dat uit zijn fractie wat vragen en 
aanmoedigingen zullen worden gehoord, maar ook enkele beperkte kritische geluiden. 
Zijn fractie vindt dit een goede begroting en meerjarenplan, waar weerom hard aan 
gewerkt is door deputatie en de provinciale medewerkers. Zijn fractie zal die goedkeuren. 
Hij hoopt dat het komende jaar vooral zal gebruikt worden om binnen de bevoegdheden, 
mooie plannen voor de toekomst te smeden. Zodat ook vanaf 2019 de provincie, ten 
behoeve van de burger, de wind in de zeilen heeft. 
 
 
De heer HUIJBRECHTS zegt dat er een zekere sleur zit in de budgetbesprekingen. Dit is 
voor hem de 26ste budgetbespreking op rij en hij heeft het zowat gehad met het klassieke 
discours en de verbale wetmatigheden die obligaat gepaard gaan met de budget-
besprekingen. Jaar na jaar hetzelfde verhaal, met meestal dezelfde cijfers en met soms 
een kleine nuance. Je zou, aldus spreker, voor minder afhaken. Daarom wil hij het bij 
wijze van experiment eens over een andere boeg gooien, de cijferdans en conventies 
verlaten. 
 
Vorig jaar heeft hij het over het dialect, het meest bedreigde immateriële erfgoed, 
gehad. Vandaag grijpt hij de bespreking aan om een ander stukje kostbaar erfgoed, 
namelijk de fabels en sprookjes, een verhalend genre dat in deze tijden van Fakenews, 
Twitter, Whatsapp en andere door het mediatieke circus gestimuleerde geestelijke 
verarming helaas meer en meer in het gedrang komt. 
 
Spreker vertelt vervolgens een sprookje over een land en kleine prinsbisdommetjes die 
geleid worden door speciaal Gereputeerde Gedeputeerden. De parel aan de kroon was 
zonder twijfel de gouw Andoverpia. Vervolgens leest spreker het sprookje verder waarbij 
figuren zoals Kris van Bracht, de wijze leider van de Gouwraad, en de sikkenkeurige Kris 
Jong Un van de partij van de hun hoop op de Proletarische Wereldrevolutie Stellende 
Betweters en Aanverwanten, oftewel de PVAA, maar ook Grimmige Liesbeth of Bart De 
Lakenmaker, de Hoge Commissaris van de Vorst of Eerste Gereputeerde Gedeputeerde 
aan bod komen. 
 
(applaus en gelach) 
 
Spreker’s vertelling eindigt met de verwijzing naar de begroting van de Gereputeerde 
Gedeputeerden die, aldus spreker, niet meer was dan Nul of Zero, zoals bezongen vorige 
vrijdag door de Hoge Commissaris van de Vorst. Net als in dat andere o zo educatieve 
sprookje over macht en waan dat bekend werd als de Nieuwe Kleren van de Keizer, 
stonden de Gereputeerde Gedeputeerden ondanks alle ronkende frasen in hun budget 
2018 met de billen bloot… 
 
(veel gelach en applaus op alle banken) 
 
 
De HELSEN zegt dat het precies is alsof er de afgelopen jaren over niets anders meer is 
gesproken dan over de afslanking van de provincies en de overheveling van de 
persoonsgebonden materies. Gelukkig komt daar nu een einde aan en kan de focus 
voortaan liggen bij de grondgebonden materies. De provincie kan hier als streekbestuur 
een belangrijke rol spelen. 
Of dit bestuur nu provincie of Antwerpse streekbestuur zal heten maakt niks uit. De 
grenzen van de provincie blijken immers goed overeen te komen met deze van onze 
leefwereld. Hij verwijst hierbij naar de studie van de professor Ann Verhetsel van de UA. 
Zijn fractie vindt dat de focus ligt via een plan van aanpak gebaseerd op 5 belangrijke 
pijlers: Economie, Mobiliteit, Omgeving, Onderwijs en Streekontwikkeling. Hij gaat hier 
vervolgens dieper op in. 
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Voor economie vindt hij dat de provinciale initiatieven die door verschillende projecten 
worden ondersteund, meer uit de verf mogen komen. Hij verwijst ook naar de rol van de 
startende ondernemingen waarin onze provincie koploper is. Zijn fractie stelt wel de 
Provinciebelasting voor de kleine zelfstandigen in vraag. Het innen van belasting, 
gebaseerd op de oppervlakte van het bedrijf is achterhaald. 
Mobiliteit is het woord van het jaar, of misschien toch maar file. Hier ligt nog veel werk 
op de plank. Hij looft de financiële inspanningen voor de aanleg van fietsostrades. 
 
Wat omgeving betreft weet hij als gewezen gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, dat 
hier veel werk en inspanningen worden geleverd om dossiers tot een goed einde te 
brengen. Lange en moeizame ruimtelijke planningsprocedures, waar de provincie de 
gemeentebesturen helpt. Hij hoopt dat de invoering van de omgevingsvergunning op 
termijn leidt tot een performanter vergunningensysteem. Hij verwijst ook naar de rol van 
de provincie als beheerder van 2.400 kilometer onbevaarbare waterlopen. Het is zeer 
belangrijk dat de provincie zich hier inzet voor een goed beheer. Dit vermijdt veel miserie 
en bijkomende kosten voor de burgers. Dit is eveneens zo voor het klimaatbeleid en 
groene en blauwe energie. Zijn fractie komt hierop later terug. 
Onderwijs blijft belangrijk. Wellicht zullen fusies onvermijdelijk zijn. Maar ook dit thema 
zal later verder door zijn fractie worden besproken. 
 
Wat streekontwikkeling betreft stelt hij dat in de toekomst de provincie meer de focus 
moet liggen op het aanbieden van een ondersteunend beleid. Er moet een kortere link 
komen tussen de provincie en de 70 stad – en gemeentebesturen. 
Wat het budget algemeen betreft is het moeilijk om te vergelijken met andere provincies. 
Hij ziet wel dat wel al andere provincies een positieve autofinancieringsmarge hebben 
voor 2018. Ook de schuldgraad van 18 % is vrij hoog. 
Wat de belastingen betreft heeft hij ook een vergelijking met de andere 
provinciebesturen. Hieruit blijkt volgens hem dat onze provincie de duurste is voor de 
bedrijven en dus eigenlijk een bedrijfsonvriendelijk beleid voert. 
 
Spreker gaat ook nog eventjes in op het democratisch karakter van het bestuur en in het 
bijzonder op de APB’s/EVAP’s. Er wordt, zoals reeds eerder en meermaals aangekaart 
door zijn fractie, dat er zeker voor het laatste, te weinig wordt gerapporteerd. Enkel een 
korte rapportering in de raadscommissies. Hij verwijst naar de dotaties die zij ontvangen. 
Hij stelt dat dit allemaal niet echt democratisch is, vandaar dat zijn fractie zich zal blijven 
onthouden bij de stemmingen over de raden van bestuur van de APB’s. 
Tot slot verwijst hij naar twee belangrijke zaken uit het provinciedecreet: de taken als 
intermediair beleidsniveau en de wijze waarop de provinciale bevoegdheden dienen te 
worden uitgeoefend (burgernabij, democratisch, transparant en doelmatig). Dit is 
cruciaal en prioritair. Zijn fractie wil dit blijvend vooropstellen bij alle initiatieven en 
binnen alle beleidsdomeinen. De taakstelling is nu afgeslankt. Dit moet de provincie in 
staat stellen accurater te handelen en zich duidelijker te profileren. 
 
 
De VOORZITTER dankt de sprekers en schorst de vergadering om 15.25 uur. 
 
 
De VOORZITTER opent opnieuw de vergadering om 15.41 uur. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE verwijst naar de slogan van een grote telecomoperator die 
beweert de het ‘geweldige tijden’ zijn. Het gaat dan vooral over slimme elektronica, die 
in de toespraak van de gouverneur gelinkt wordt aan de mobiliteitsproblematiek. Hij 
vreest echter dat de gemiddelde burger deze tijden niet ‘geweldig’ vindt. En ook in de 
provincie, kunnen we tijden van afslanking ook niet ‘geweldig’ noemen. 
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Spreker verwijst naar een intranetbericht waarin men vooruit kijkt naar 2018 met de 
provinciale verkiezingen. Ook de studie waaruit blijkt dat de provincies in ons DNA zitten 
wordt aangehaald. Blijkbaar is de provincie een sterk merk. De onderzoekster verzoekt 
de politici om de discussie over het nut van de provincies weer open te gooien en vooral 
voorzichtig te zijn om deze zomaar af te schaffen. 
 
Spreker linkt het woord ‘geweldig’ aan haar etymologische betekenis van ‘geweld’. Hij 
meent dat dit van toepassing is op het financieel evenwicht binnen de provincie. Zo daalt 
het resultaat op kasbasis spectaculair. Spreker vraagt zich af of de volgende 
bestuursploeg budgettair een vergiftigd geschenk krijgt en bijzonder weinig 
manoeuvreerruimte. Hij meent dat het er geweldig mistroostig uitziet voor de komende 
bestuursploeg en spreker vraagt zich af of dit komt omdat de huidige coalitie ervan 
uitgaat dat ze er niet meer bij zullen zijn: après nous le déluge? 
 
Daarnaast vindt de heer Vandendriessche het opvallend dat de begrote bedragen 
behoorlijk sterk kunnen afwijken van de uiteindelijke bedragen in de financiële schema’s 
van het budget. Het gaat voor de jaren 2015 en 2016 telkens om bijna 100 miljoen EUR 
verschil. Hij pleit voor realistische ramingen. De uitleg zijn voorzichtige ramingen, maar 
hij hoopt toch op een accurater cijfer. 
 
De fractie van spreker maakt zich geen zorgen over het Havencentrum. Daar wordt een 
beleid gevoerd met een duidelijke visie, duidelijke doelstellingen en een grote ambitie 
voor de toekomst. Hij zal de plannen voor de bouw van een nieuw Havencentrum dus 
kritisch opvolgen, maar steunt de beslissing om het over een andere boeg te gooien. Wel 
maakt spreker zich zorgen over Kamp C, een centrum dat hem nauw aan het hart ligt. 
Hij meent dat het pover gesteld is met de communicatie met externe stakeholders. 
Spreker hoopt op een doorgedreven communicatiebeleid met bijhorende aanwervingen. 
Bovendien is hij erg kritisch over de aankoop van een 3D-printer voor het printen van 
huizen. Een techniek die reeds in 2014 in China werd getoond en dus beperkt innovatief 
is. Hij vreest voor een scenario zoals de nieuwe stallen op het proefbedrijf die 8 miljoen 
EUR kostten en bij de ingebruikname al achterhaald waren. Hij hoopt dat Kamp C 
opnieuw haar pioniersrol opneemt. 
 
De heer Vandendriessche vindt dat de eliminatie van de persoonsgebonden 
bevoegdheden met horten en stoten is verlopen, zodat met De Warande (cultuur) en het 
provinciale onderwijs toch nog persoonsgebonden bevoegdheden overblijven. Toch is de 
afslanking voor het gros van de personeelsleden uiteindelijk op een redelijk 
aanvaardbare manier verlopen. De afscheiding van bepaalde bevoegdheden heeft als 
effect dat de overblijvende bevoegdheden stijgen in relatief gewicht. Zo zullen mobiliteit 
en ruimtelijke ordening het zwaartepunt van de provinciale werking vormen. 
 
De Nota Ruimte is in een eindfase beland. Spreker is verheugd over de uitdrukkelijke 
koppeling met mobiliteit. De gouverneur is in haar toespraak de fileproblematiek uit de 
weg gegaan. Maar hij meent dat er meer initiatieven nodig zijn dan technologie om de 
files op te lossen. De plaats waar we gaan wonen is cruciaal voor de 
mobiliteitsproblematiek. Daarnaast kan de Nota Ruimte een krachtig signaal zijn dat er 
nooit nog mensen met hun voeten in het water staan bij een nieuwe verkaveling. 
 
Op het vlak van participatie, een thema dat vorig jaar tijdens de budgetbesprekingen 
ruimschoots aan bod kwam, voelt spreker aan dat het bewustzijn groeit. Hij hoopt dat 
ideeën van burgers die bezorgd worden, uitgebreid behandeld worden en aan bod 
kunnen komen in de raadscommissie mobiliteit. 
 
In verband met fietsostrades heeft spreker interessant nieuws gehoord: namelijk dat 
deze standaard een breedte van 4 meter zullen krijgen. Hij vraagt zich af hoe strikt dit 
opgevolgd zal worden. In stedelijke gebieden is dit immers niet altijd haalbaar. De 
verbreding van de norm voor fietsostrades naar 4 meter is positief voor de toename aan 
elektrische fietsen, met inbegrip van de speed pedelecs, die gebruik maken van deze 



 
 

15

fietssnelwegen. Die verscheidenheid van fietsers zetten de fietsostrades onder spanning 
en stelt de vraag naar de plaats van (elke) fietser in het verkeer. De vergevingsgezinde 
fietspaden van 4 meter breed zorgen voor uitwijkmogelijkheden. 
 
In de discussie rond het gedrag van fietsers in het verkeer komt ook het gedrag van 
gemotoriseerd verkeer in het vizier. Geregeld parkeren auto’s en camionettes zich, 
relatief onbestraft, op het fiets- of voetpad, maar een filmpje uit Berlijn toont aan wat er 
gebeurd wanneer een fietser zijn voertuig parkeert op de rijweg. Het perspectief van de 
fietser moet centraal staan in het fietsbeleid. 
8 op de 10 ongevallen met fietsers gebeuren door toedoen van de fietsers zelf. Maar 
onder die fietsers bestaat veel verscheidenheid. Spreker meent dat het fietsbeleid pas 
echt werkt wanneer men ervan uitgaat dat kinderen van 10-11 jaar veilig hun weg 
kunnen vinden. 
 
De heer Vandendriessche legt een verband tussen de snelle en trage fietsers en de cijfers 
over het gebruik van de fietsostrade. Uit de cijfers blijkt dat deze fietspaden veelvuldig 
gebruikt worden voor korte afstanden en dus lokaal fietsgebruik. Het lijkt hem een 
interessante onderzoeksvraag hoe fietsostrades ertoe bijdragen dat mensen 
daadwerkelijk overstappen van de auto naar de fiets. Ten slotte stelt hij voor een 
provinciaal elektrische-fietsen-deelsysteem te organiseren, een soort provinciale velo. 
Die fietsen zouden dan niet aan treinstations staan, maar op tussenlocaties op de 
verschillende fietsostrades. Misschien worden het dan alsnog geweldige tijden. 
 
 
De heer MERCKX wil bij de vijfde budgetbesprekingen een duidelijk antwoord op enkele 
constructieve alternatieven die voorgesteld werden in de loop van die vijf jaar. Hij 
herhaalt ze graag: 

- Vergroot de middelen voor sociale en culturele initiatieven in plaats van die te 
verminderen; 

- Behoud de volledige werkgelegenheid bij de provincie in plaats van ze in 
belangrijke mate af te breken; 

- Maak van de omgevingsvergunningen en de omgevingsberoepen een zaak van de 
hele provincieraad en niet alleen van de deputatie, laat de betrokkenen meer 
participeren en controleren; 

- Maak de toegang tot onze musea gratis naar Brits model; 
- Maak de uitgaven- en inkomstenstaat, ons budget en onze rekeningen, 

transparant door digitale toegang voor verkozenen en het publiek; 
- Doe meer voor mobiliteit dan vooral fietsostrades en mobiscans. Met het 

gigantisch budget voor mobiliteit kan veel gedaan worden om urgente noden op 
te lossen; 

- Voer voor al de mandaten all-in vergoedingen in; 
- Zorg voor transparantie en regels voor de toekenning van gratis tickets; 
- Zorg voor meer rechtvaardige en gemoduleerde belastingen. 

 
Spreker benadrukt zijn appreciatie voor de positieve initiatieven die in de provincie 
bestaan. Hij meent dat deze vooral overeind blijven door de prestaties van de 
medewerkers die buiten het vizier konden blijven van besparingen en interne 
staatsverrommelingen. 
 
Twee essentiële veranderingen hebben deze legislatuur negatief gekenmerkt: de 
neoliberale besparingen en de operatie afslanking van de provincies. 
 
De neoliberale besparingen laten zich voelen via asociale besparingen zowel door het 
provinciebestuur als door de Vlaamse regering. Daarnaast is de belangrijke som 
provinciegeld die overbleef naar superrijken gegaan en veel minder naar sociale noden 
en culturele initiatieven. Hij somt enkele op: 

- Akoestische werken en renovatiewerken aan het Sportpaleis; 
- Een subsidie voor de kunstbrug in De Schorre; 
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- De prijs van het prestigieuze DIVA-museum. 
Blijkbaar wordt er volgens spreker selectief bespaard en zijn er waardevolle sociale 
initiatieven verloren gegaan. Dit geldt voor het gratis festival Mano Mundo, maar ook 
voor het GKC en het verlies aan jobs en expertise bij PCMA. 
 
In de cijfers van het budget 2018 ziet de spreker de voortzetting van het 
besparingsbeleid. Sommige eerdere beslissingen hebben nu pas effect, andere 
initiatieven hebben maar zekerheid voor twee jaar. 
Spreker pleit voor initiatieven die vertrekken vanuit de noden van de bevolking. Hij doelt 
op de problematiek van werkgelegenheid, vooral voor kansengroepen, de armoede, de 
woonproblematiek en veiligheid, vooral verkeersveiligheid.  
 
Over de tweede negatieve hervorming is de heer Merckx kort. Hij citeert professor Guy 
Redig die stelde dat de provincies zichzelf in positieve zin hadden hervormd en dat ze nu 
op brutale manier worden geamputeerd. Ook de voorzitter van de provincieraad van 
Vlaams-Brabant wordt geciteerd: “We hebben nu nog meer verrommeling.” Deze 
hervorming was vooral een demagogische stunt en een besparingsoperatie. Waar er 
oorspronkelijk voor 305 VTE’s een geschikte plaats moet gevonden worden, worden er 
uiteindelijk maar 256 VTE’s overgedragen. Verschillende bekwame medewerkers hebben 
als gevolg van de onzekerheid de provincie verlaten of intern naar een nieuwe job 
gezocht. Spreker vraagt aan gedeputeerde Lemmens de cijfers over de vijf provincies 
heen hoeveel VTE’s er finaal niet overgedragen dienen te worden. 
 
De spreker is ervan overtuigd dat een grondige herdenking van de werking van het 
politiek bestuur nodig is: zowel van het federale, Vlaamse als intermediaire 
bestuursniveau. Zijn fracties is voorstander van stads- en steekgewesten, maar deze 
moeten goed voorbereid worden met inspraak aan de personeelsleden die de problemen 
kennen. 
 
Voorts vraagt de heer Merckx een herdenking van het begrotingsdebat. Hij meent dat de 
‘hoogmis’ van het politieke jaar toch vooral een ritueel is. De deputatie stelt haar beslist 
beleid voor komend jaar kort voor en de raadsleden mogen commentaar geven, maar er 
verandert toch niets meer. Hij stelt dan ook voor om het grote debat in het voorjaar te 
laten plaatsvinden zodat waardevolle initiatieven meegenomen kunnen worden. Ten 
slotte eindigt de heer Merckx met de stelling dat hij vindt dat een miljonairstaks 
ingevoerd moet worden. 
 
 
De heer LEMMENS bedankt voor de tussenkomsten en bevestigt dat de 
budgetbesprekingen een ritueel zijn. Bij de tussenkomsten van de meerderheid krijgt hij 
een goed gevoel, daartussen komt een mooi verhaal en daarna ebt het goede gevoel 
weg. 
Spreker heeft verschillende keren verwijzingen gehoord naar de toespraak van de 
gouverneur bij het begin van deze budgetbesprekingen. Dit is terecht want dit is een 
probleem waar iedereen mee geconfronteerd wordt en waar we best met z’n allen over 
blijven nadenken. 
 
Over de transitie vraagt spreker om dit achter ons te laten. Ook in dit verhaal is het 
mogelijk om de positieve verhalen te vinden: zo worden de mooie initiatieven die 
gebeurd zijn voor de G-sport overgenomen door de Vlaamse overheid en uitgerold over 
heel Vlaanderen. In de bevoegdheden die verdergezet worden is de expertise mee 
overgegaan, het is nu kwestie van die expertise te laten zien. Sprekers meent dat de 
personeelsleden die overgenomen worden door de Vlaamse overheid een meerwaarde 
zullen betekenen voor de Vlaamse administratie. 
 
De meerwaarde van de provincie ligt ook in haar kwaliteit, het goed willen doen moet 
altijd de bedoeling zijn. Daarnaast moet de continuïteit verzekerd zijn en blijven en biedt 
de provincie ondersteuning aan de gemeenten. In het fabeltje van de heer Huijbrechts 
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lijkt deze laatste te hopen op een massa geïnteresseerde burgers voor het provinciale 
niveau. De heer Lemmens vindt dit niet nodig, hij vindt het intermediair niveau belangrijk 
naar ondersteuning van de gemeenten toe. De werking van de provincies bevindt zich 
net onder de waterlijn, waar ze betekenisvol is voor de gemeentebesturen, zoals 
bijvoorbeeld met de mobiliteitsstudies en met de expertise inzake ruimtelijke ordening. 
 
Voor gedeputeerde Lemmens is een vorm van voortschrijdend inzicht dat hij het belang 
van de provincies heeft ontdekt. Hij is een verdediger geworden van het provinciaal 
niveau, omdat hij heeft gemerkt dat er veel gedaan kan worden voor de lokale besturen. 
De heer Geudens is blijkbaar al langer een believer van het provinciale niveau, maar het 
woord ‘streekmotor’ is blijkbaar aangeslagen om de provincie te definiëren. Ook de 
aandacht voor het klimaat en het doel om klimaatneutraal te zijn tegen 2020 komt naar 
voren. Uit de studies rond de provincies blijkt dat provincie-gevoel toch te bestaan. 
 
Een meer kritisch geluid hoort de heer Lemmens in de tussenkomst van de heer Helsen. 
Ook hij las de studie die een positief beeld geeft van de provincies. De procedures binnen 
mobiliteit, daarvan hoopte de heer Lemmens dat ze sneller konden, maar helaas zijn 
deze gebonden aan termijnen. Daarnaast is de regierol van de provincie belangrijk. 
 
Over de transparantie en het betrekken van burgers wil de heer Lemmens toch 
duidelijkheid scheppen dat de gevolgde procedures sinds het aantreden van de huidige 
deputatie gevolgd worden. Sinds 2012 wordt de burger al betrokken bij de procedure, via 
infosessies en dergelijke. Die betrokkenheid is geen gevolg van de situatie in de 
Saffierstraat. Daarover wil spreker nog eens duidelijk maken dat hij geen spoorweg kan 
verleggen. Het provinciebestuur is een transparant bestuur en brengt de burgers op de 
hoogte, maar het is belangrijk om niet te vroeg, maar ook niet te laat met informatie te 
komen. Dit is soms een moeilijke evenwichtsoefening. 
 
De heer Lemmens antwoordt aan de heer Vandendriessche dat het toch juist goed zou 
moeten zijn dat er voorzichtig begroot wordt. Over de breedte van de fietsostrades is het 
inderdaad de bedoeling om dit op alle nog aan te leggen fietsostrades op 4 meter te 
brengen. De suggestie van de provinciale velo-systeem vindt hij interessant en de moeite 
om eens te bekijken. Daarnaast is het belangrijk om hoffelijk te zijn in het verkeer en dat 
geldt voor iedereen, ook op het fietspad. 
 
De vragen van de heer Merckx zij al verschillende keren beantwoord: hierover verschillen 
beide heren eenvoudigweg van mening. De ingang tot musea wordt niet gratis, er wordt 
al voldoende gedaan voor mensen die het moeilijk hebben. Het budget is online op te 
zoeken. De heer Lemmens gaat niet met de provincieraad samenzitten om het budget op 
te maken. En ook de omgevingsvergunningen zullen in de besloten kring van de 
deputatie behandeld blijven worden. 
De orkesttornooien zullen inderdaad niet meer georganiseerd worden, maar de 
subsidiëring blijft wel bestaan. Over het kleiner aantal VTE’s die overgedragen zullen 
worden: dit heeft verschillende oorzaken. Er zijn inderdaad de keuzes van mensen, maar 
ook pensionering. Er is geen groter verloop dan andere jaren. Ten slotte moeten ook de 
cijfers van de verevening naar Vlaanderen toe op de juiste manier naar voren gebracht 
worden. Er is afgeklopt op 96,5 miljoen EUR. 
 
 
De heer CALUWÉ antwoordt op enkele financiële opmerkingen. Er is sinds 2012 niks 
veranderd aan de belastingen. Zo is er inderdaad geen tarief voor alleenstaanden. De 
reden hiervoor is omdat dit minder administratieve kosten veroorzaakt. Er zijn minder 
betwistingen en het wordt niet onrechtvaardig bevonden. Het resultaat is dat de 
algemene belasting naar beneden kon gehaald worden. Ook de grootte van de woning 
wordt niet in ogenschouw genomen, net om dezelfde administratieve minderkost. Ook 
voor bedrijven is er niets gewijzigd. 
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Spreker begrijpt niet wat er gezegd wordt dat het aandeel van de APB’s is verhoogd. Het 
systeem van de autonome provinciebedrijven is goed voor het functioneren van deze 
bedrijven. Op deze manier worden zij gedwongen om zuinig om te gaan met hun 
middelen. Ze halen er zelf voordeel uit omdat ze middelen kunnen overdragen naar het 
volgend jaar. Ook wanneer ze zelf middelen aantrekken, komen die niet in de grote 
provinciale pot terecht. Spreker wil dus dit systeem behouden. Ook de raad van bestuur 
die samenloopt met de provincieraad vindt de heer Caluwé het meest democratische, een 
afzonderlijke raad van bestuur zorgt sowieso voor een beperktere controle. 
 
De opmerking van de heer Vandendriessche in verband met de grote verschillen tussen 
de begrotingscijfers en de rekeningscijfers is te wijten aan het systeem van de BBC. Dit 
probleem slepen we de gehele legislatuur mee. In het begin van de legislatuur zijn de 
projecten die we wilden doen opgelijst, zonder vast te leggen wanneer wat zou worden 
uitgegeven. De grootste uitgaven zijn daarin de bouw van het nieuw provinciehuis. 
Dit is voorzien in de meerjarenplanning, als je kijkt naar het jaaroverschot in 2018, zoals 
voorzien in 2014 en zoals nu voorzien is dat nog altijd ongeveer hetzelfde bedrag. 
 
 
De heer HELSEN bevestigt dat de belastingen gewijzigd zijn in november 2012, dus net 
voor het begin van de huidige legislatuur. De kleine zelfstandigen betalen nu meer. 
Vooral voor starters is dit toch soms moeilijk, terwijl de provincie deze beter zou 
steunen. Daarnaast is ook het tarief voor alleenstaanden afgeschaft, wat toch jammer is. 
Veel belangrijker is de belasting voor bedrijven, waar deze nu berekend wordt op de 
oppervlakte van een bedrijf. Spreker vraagt zich af of de piste zoals de provincie Vlaams-
Brabant gevolgd kan worden, waar de belasting wordt berekend op basis van de klasse 
van het bedrijf. 
 
Spreker hamert erop dat het aandeel van de APB’s is verhoogd. De persoonsgebonden 
APB’s worden nu overgedragen, maar het pijnpunt met de korte rapportering van deze 
APB’s in de provincieraadscommissies blijft. Daarnaast bestaat er wel een aparte raad 
van bestuur bij de APB’s Campus Vesta, De Warande en TPA. 
 
 
De heer CALUWÉ verzekert dat een belasting volgens het model van Vlaams-Brabant niet 
mogelijk is. Die provincie haalt haar inkomsten bijna uitsluitend uit de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing. De bedrijven betalen enkel een vergoeding bij een vergunning. 
 
 
De heer MERCKX vindt het jammer dat er niet geantwoord wordt op zijn vragen, omdat 
men al geantwoord heeft. Blijkbaar worden gepensioneerden niet steeds vervangen. 
Spreker gaat ervan uit dat deze medewerker toch een zinvolle job had voorheen en dat 
deze persoon vervangen moet worden. Door eerdere besparingen en door deze 
overdracht zijn er deze legislatuur al meer dan 200 jobs verdwenen. 
 
Spreker verwijt de heer Lemmens dat hij vaak herhaalt dat hij de zaken niet kan of mag 
veranderen, maar als hij deel uitmaakt van het beleid kan hij de zaken toch veranderen. 
Hij hekelt het feit dat er slechts een beperkte groep (de meerderheid) beslist over het 
beleid. Wat de orkesttornooien betreft is de niet-organisatie van deze tornooien wegens 
de overdracht ook een besparing. 
 
 
De VOORZITTER gaat over tot de stemming. 
 
 
Provinciale overheid 
 

 Nr. 0/1 van de agenda 
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Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 (budgetjaar 2018). Advies van 
het Rekenhof. Kennisname. 
Verslag 

(inlassen 4) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 (budgetjaar 2018). Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen 5) 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 4 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 6) 
 

Financiën 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Algemene provinciebelasting. Reglement 2018. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Mevrouw NAERT meldt dat haar fractie tegen zal stemmen omdat dit een 
fundamenteel onrechtvaardige belasting is omdat deze niet progressief is. 
 
 
Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 5 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 8) 
 
 
De heer JANSSEN laat weten dat hij ja wilde stemmen in plaats van de 
onthouding die geregistreerd werd. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2018. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 12 stemmen nee. 
 
Stemming nr. 3. 
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(inlassen 10) 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2018. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 12 stemmen nee. 
 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 12) 
 

De VOORZITTER stelt voor om tijdens de verderzetting van de provincieraad morgen het 
beleidsdomein Cultuur te behandelen voor het beleidsdomein Algemeen Beleid. 
 
 
De vergadering wordt geschorst om 17.10 uur. 
 


