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De vergadering wordt geopend te 14.33 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
De heer ANCIAUX Koen 
Mevrouw BAKELANTS Ann 
De heer BELLENS Peter 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 
De heer DANEELS Tobias 
De heer DE HAES Jan 
De heer DE QUICK Erik 
De heer DE WINTER Stefan 
De heer DILLEN Koen 
Mevrouw DILLEN Marijke 
De heer GEYSEN Kris 
De heer  GYS Seppe 
Mevrouw HELSEN Katleen 
Mevrouw JACQUES Ilse 
Mevrouw LAUWERS Linda 
De heer LEMMENS Luk 
De heer PALINCKX Koen 
Mevrouw  RABAU Rina 
De heer SCHOOFS Louis 
De heer SOHIER Rudy 
Mevrouw STEVENS Lili 
Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 
Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
Mevrouw VAN GORP Valery 
De heer VERHEYDEN Wim 
Mevrouw VRANCKEN Isabelle 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 
De VOORZITTER begint met een praktische afspraak. Het is niet de bedoeling drinken 
mee te nemen in de raadszaal. Een uitzondering wordt gemaakt voor een (plastic) flesje 
water. 
 

 
0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Bespreking bestuursakkoord. Kennisname. 
Voorstel 

(inlassen 3) 

De heer LEMMENS herhaalt de vijf waarden van het bestuursakkoord: een 
ambitieus, duurzaam efficiënt, dienstbaar en verbindend bestuur. Een 
zuinig bestuur is geen gierig bestuur. Het is wel de bedoeling om het 
budget van het bestuur zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. 
Daartoe geeft de politiek het goede voorbeeld door de subsidies aan de 
politieke partijen af te schaffen. Ook de subsidiëring van de politieke 
fracties wordt gehalveerd en de commissie dalen van 12 naar 4, wat een 
effect heeft op de presentievergoedingen: van 144 naar 29. Ten slotte 
zullen de provinciebelastingen niet stijgen. 
 
De provincie biedt een meerwaarde door duurzaamheid als kernwaarde in 
de dagelijkse werking op te nemen. Zo zal elke beslissing afgewogen 
worden tegen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De 
provincie staat ten dienste van de Vlaamse overheid en van de lokale 
besturen. Daarnaast wordt ook de kaart getrokken van de participatie om 
een draagvlak te creëren voor het beleid. 
 
In de Nota Ruimte streven we vanuit 4 principes naar een intensieve, 
kwalitatieve, veerkrachtige, multimodale invulling van de bestaande 
ruimte. Dit beleid wordt met het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan 
Antwerpen (PRBA) in uitvoering gebracht. Daarbij wordt ingezet op 
participatie en samenwerking met lokale overheden, 
middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. 
 
De fietsostrades hebben een absolute meerwaarde, daarom wordt het 
budget voor fietsostrades verdubbeld. Daarnaast is de Fietsbarometer een 
uniek instrument om de staat van de fietspaden in de provincie in kaart te 
brengen. 
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Op vlak van mobiliteit wordt er verder nog gewerkt met mobiliteitsstudies 
die opgestart worden of geactualiseerd. Via het provinciaal mobiliteitspunt 
wordt er ook begeleiding voorzien bij bedrijven bij hun duurzaam woon-
werkverkeer. Bij de vervoersregio’s zal ook de provinciale expertise 
ingezet worden. 
 
Er is een afstemming voorzien tussen het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk met het Bovenlokaal Recreatief Fietsroutenetwerk. En 
ook de uitrol van het ZERO-label in samenspraak met de gouverneur staat 
op de planning. 
 
In verband met onroerend erfgoed zijn er drie prioriteiten; de 
monumentenwacht, het religieus erfgoed en het archeologisch depot. 
 
Binnen onderwijsvormen met de finaliteiten doorstroom/arbeidsmarkt én 
arbeidsmarkt op zich ligt de focus op expertise, afgestemd op de noden 
van de arbeidsmarkt. Dit zowel in het deeltijds als voltijds onderwijs, 
zowel het secundair en als het volwassenenonderwijs. 
 
Het is belangrijk dat leerlingen gelijke kansen krijgen om door goed 
onderwijs zichzelf ten volle te ontwikkelen. Aan de hand van kwalitatief 
onderwijs moet voor elke leerling binnen diens mogelijkheden de lat zo 
hoog mogelijk gelegd worden: excellentie kan ook binnen gelijke kansen-
onderwijs. Daarbij speelt de provincie een onderscheidende rol en worden 
de belangrijke beleidskeuzes in samenspraak met de andere netten en de 
Vlaamse overheid genomen. 
 
Ook de leerkrachten staan centraal: meer ondersteuning bij het op-maat-
onderwijs voor een toenemende groep leerlingen met specifieke noden of 
met een andere achtergrond. Vanuit gelijke kansen wordt de neutraliteit 
bewaard: een school is een veilige plek waar men zich los van ideologie of 
godsdienst kan ontplooien. Het belang van de maximumfactuur zal in een 
eerste startfase geëvalueerd worden. 
 
Ten slotte blijft 0,7 % van de gewone begroting besteed aan mondiaal 
beleid met een focus op de duurzame inzet van de middelen zonder hoge 
personeelskosten en versnippering van het budget. Zo wordt voorgesteld 
om maximum 4 ngo’s te steunen met een spreiding qua thema en 
werkingsgebied. 
 
 
Mevrouw HELSEN staaft haar toelichting aan de hand van cijfergegevens 
want deze cijfers geven duiding bij de keuzes die gemaakt worden. De 
Vlaamse overheid investeert meer dan 2,5 miljard EUR in het onderwijs. 
Belangrijk daarbij is te weten dat 17 % van de schoolgaande jongeren in 
de provincie Antwerpen aantikken op minstens 1 van de 6 socio-
economische indicatoren en hebben dus extra aandacht nodig. 14 % heeft 
van de leerlingen heeft reeds een schoolse vertraging opgelopen aan het 
einde van het basisonderwijs en aan het einde van het secundair 
onderwijs loopt 32 % een achterstand op. Bij leerlingen met een vreemde 
nationaliteit gaat het om 71 %. 12 % van de leerlingen verlaat het 
secundair onderwijs zonder diploma. Deze ongekwalificeerde uitstroom is 
te hoog. Deze leerlingen zijn erg kwetsbaar bij het betreden van de 
arbeidsmarkt, vaak zijn deze jongeren opzoek naar een plaats op de 
arbeidsmarkt en vinden er geen. 
 
Het onderwijs alleen kan dit probleem niet aanpakken. De provincie kan 
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de verbindende factor zijn tussen het onderwijs en de werkgevers. 
 
Daarnaast moet er ook bijzondere aandacht zijn voor 50-plussers, 
allochtonen en mensen met een beperking. Ook zij vinden moeilijker een 
plaats op de arbeidsmarkt. Het beleid kan hiertoe impulsen geven zodat 
iedereen een plek vindt op de arbeidsmarkt. Dit kan via inclusieve 
economie, maar zeker ook in samenwerking met de reguliere economie. 
 
Op het vlak van wonen staat de provincie voor uitdagingen en is 
innoverend beleid nodig. Aan de ene kant is de provincie een 
dichtbebouwd gebied en biedt de vergrijzing specifieke uitdagingen. De 
verdunning van de gezinnen zorgt voor meer alleenstaanden waardoor 
men in het beleid rond kwaliteitsvol wonen anders moet denken en doen. 
Zo moet er ruimte zijn voor nieuwe woonvormen. Kamp C smijt hiervoor 
haar expertise in de strijd rond duurzaam wonen met aandacht voor 
circulair wonen en 3D. 
 
Het plattelandsbeleid vereist een geïntegreerde aanpak. Kleine dorpen 
moeten ook in de toekomst leefbaar zijn, daarom wordt getracht de 
dorpen zo veerkrachtig mogelijk te maken. Een aandachtspunt daarbij is 
het religieus patrimonium een bestemming geven. De provincie kan de 
lokale besturen daarbij ondersteunen. 
 
 
De heer DE HAES meent dat het beleidsplan ruimte Antwerpen de basis is 
voor het toekomstig water-, klimaat- en leefmilieubeleid. Slimmer en 
efficiënter ruimtegebruik zal leiden tot meer natuur, bos en water. De 
ruimte voor water is nodig in tijden van droogte en bij overstromingen. 
De neerslagperioden worden extremer waardoor buffering en insijpeling 
belangrijk zijn. 
 
Binnen het waterbeleid worden de prioriteiten opgelijst: zo wordt de 
achterstand in het onderhoud van de waterlopen en pompsystemen 
weggewerkt, wordt er ruimte geboden voor waterprojecten en wordt er 
ingezet op een hemelwater- en droogteplan. Daarbij wordt gedacht om 
nieuwe watervoorraden te koppelen aan afnemers, zoals de landbouw. 
 
Energietransitie gebeurt vanuit een ruimtelijke context op basis van een 
ruimtelijke studie ‘energielandschappen’. Er wordt gekozen voor een 
geïntegreerde aanpak waarbij nieuwe hernieuwbare energie wordt 
gekoppeld aan het ruimtegebruik. Er zal gewerkt worden aan een nieuw 
klimaatplan 2030 in opvolging van het klimaatplan 2020. Hierbij gaan we 
voor een objectieve vermindering van de uitstoot, vergroting van de 
bosoppervlakte in de provincie en een koppeling van het klimaatbeleid 
aan het mondiaal beleid. 
 
Binnen het duurzaam milieu- en natuurbeleid wordt gestreefd naar 
functionele ecologische netwerken. Dit is kwaliteitsvolle blauwgroene 
infrastructuur die de versnipperde, maar rijke natuurgebieden verbindt. 
 
De regionale landschappen en bosgroepen bieden de ideale toolbox om de 
doelstellingen op het terrein mee te realiseren. Op die manier wordt 
meegewerkt aan de implementatie van het drietrapsmodel: trap 1: 
Regionale landschappen staan in voor algemene opwaardering en kwaliteit 
van het landschap; trap 2: Regionale parken met hoge natuur, erfgoed en 
landschapswaarde; trap 3: Nationale parken met zeer hoge natuurwaarde 
en een internationaal normenkader. 
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Binnen het domein Vrije Tijd is het voornaamste doel om de toeristische 
economie te stimuleren. Op die manier kunnen de ‘streekholders’ een 
maximale return garanderen. Er is ook aandacht voor de eigen domeinen 
in een provinciaal aanbodplan waarbij de vraag van de gebruiker centraal 
staat. Men is kritisch voor onontgonnen mogelijkheden, net als voor 
overaanbod. 
 
Het personeel is het belangrijkste kapitaal van een organisatie. We 
streven naar een efficiënt beleid waarbij we processen durven herdenken. 
Dat geldt ook voor onze interne basisdienstverlening die klantgericht moet 
zijn. Het talentmanagement wordt verder uitgediept en leidinggevenden 
worden versterkt in het bovenhalen van de talenten van de medewerkers. 
Daarnaast wordt verder ingezet op de contractuele arbeidsbetrekkingen. 
 
De communicatie van de provincie gaat in het kader van de duurzaamheid 
radicaal digitaal. De communicatie zet in de verf waar de provincie een 
verschil maakt. 
 
 
De heer CALUWÉ meent dat zijn toelicht rond economie een voorafname 
is en enkel de opgave van de krachtlijnen, want eerst zal een bevraging 
georganiseerd worden voordat het beleid wordt uitgerold. De 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen wordt 
bevorderd. Zo zal het Gouverneur Kinsbergencentrum zich ontplooien als 
kennisinstelling rond zorgeconomie, met oog voor innovaties op zorgvlak. 
 
Binnen het detailhandelbeleid is het de bedoeling om alle gemeenten te 
begeleiden. Op dit moment hebben de coaches al meer dan de helft van 
de gemeenten begeleid. Bovendien wordt er sterker ingezet op de 
bovenlokale aanpak waar de provincie een specifieke expertise heeft in 
het kader van het integraal handelsbeleid om de baanwinkels op 
steenwegen onder controle te houden. 
 
Ook wordt de duurzame energie verder uitgerold, met name wordt er 
ingezet op zonne-energie en diepe geothermie. 
 
Een van de belangrijkste sectoren is de agrarische sector. Aangezien de 
provincie een grondgebonden overheid is, is er een sterke band. Zo wordt 
er ingezet op ruimte voor de landbouw en worden in de praktijkcentra 
onderzocht of innovaties in de praktijk toepasbaar zijn. Het 
provinciebestuur is een eerstelijnsoverheid richting de landbouwsector. 
Binnen de sector is er een tendens naar minder bedrijven, maar wel 
grotere bedrijven. Daarom is de rol voor de provincie binnen de 
landbouwsector groter dan de rol van de gemeenten. 
 
Bij de globale ondersteuning van de werking van het provinciebestuur is 
het belangrijkste te beschikken over de middelen om de werking te 
financieren en de middelen verstandig te beheren. Het bestuur werkt met 
schatkistcertificaten, iets wat het Vlaamse toezicht niet altijd begrijpt. 
Nochtans zorgt dat ervoor dat er op een verstandige manier met de 
middelen omgegaan kan worden. Hopelijk kunnen we die ruimte 
behouden. 
 
Er komt geen belastingsverhoging en de facto komt dit neer op een 
belastingsverlaging. Doordat de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing op de investeringen in materieel en outillering niet meer 
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gecompenseerd worden, dalen de provinciale middelen. Dit wordt binnen 
het domein financiën bekeken om de compenseren door de kostprijs van 
de inningen van de provinciebelasting te verminderen. Daaraan kan de 
ethisch verantwoordde inning gekoppeld worden zodat geen middelen 
gezocht worden bij mensen die het niet kunnen opbrengen. 
 
Ook door verstandig patrimoniumbeheer kan efficiënt en zuinig beleid 
gevoerd worden. Zo is het uitgangspunt om enkel die gebouwen in 
eigendom te houden die nodig zijn voor de uitvoering van de provinciale 
bevoegdheden. Zo zal het Coveliersgebouw verkocht worden en wordt 
onderzocht of ook de Kronenburgsite verkocht kan worden. Er zou dan 
een andere, betere locatie gezocht moeten worden voor het PIH. 
 
Naast verstandig patrimoniumbeheer moet er ook een goede 
dienstverlening zijn rond de gebouwen. De gebouwen moeten goed 
toegankelijk zijn en gastvrijheid uitstralen. Duurzaamheid wordt 
beoordeeld over alle terreinen heen. En er wordt bekeken of er via 
digitalisering efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden. 
 
Ten slotte ICT: het centrale bestuur is op dit moment al sterk 
gedigitaliseerd, maar dit kan uitgerold worden naar de verschillende 
entiteiten die rondom de provincie cirkelen. Daarbij wordt ingespeeld op 
de specifieke noodwendigheden in een sterke betrokkenheid met de 
betrokkenen. Dit zal enkel mogelijk zijn door voldoende expertise in huis 
te hebben en zelf te beschikken over voldoende competente 
medewerkers. 
 
 
Mevrouw COLSON bedankt de gedeputeerden voor de inzet die ze tonen 
met dit bestuursakkoord. Ook de kabinetsmedewerkers hebben aan dit 
document meegewerkt. Het is een ambitieus bestuursakkoord met een 
efficiënte inzet van de beschikbare middelen, met duidelijke keuzes en 
prioriteiten. 
 
De Nota Ruimte laat zich vertalen naar een nieuw provinciaal beleidsplan 
ruimte en het provinciaal onderwijs is een kwalitatief sterk merk dat 
opleidingen aanbiedt die zich toespitsen op de noden van de 
arbeidsmarkt. De groendomeinen zorgen voor een groeiend succesverhaal 
voor toerisme in eigen streek: laagdrempelig en inclusief. 
 
Spreekster legt graag de focus op twee onderwerpen: het woord van het 
jaar 2018 is een beetje cynisch ‘moordstrookje’ geworden. Langst vele 
Antwerpse wegen moeten fietsers nog balanceren op een smalle strook 
om te proberen heelhuids op hun bestemming aan te komen. De 
fietsostrades zijn dus terecht een uithangbord van de provincie. Met een 
verdubbeling van het budget toont dit bestuur de ambitie om te gaan voor 
een snelle, comfortabele en veilige bereikbaarheid van woon- en 
werkplaatsen. 
 
De provincie wil ook als bestuur een voorbeeld stellen. Met de 
vermindering van het aantal provincieraadsleden gaat ook een sterke 
vermindering van het aantal provincieraadscommissies gepaard. 
Daarnaast zal de provincie Antwerpen als eerste provincie de subsidies 
aan de politieke partijen volledig afschaffen. De middelen die vrijkomen 
zullen efficiënt ingezet worden waar ze nodig zijn, in dienstverlening naar 
de burger toe en niet naar de politieke partijgen. 
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Mevrouw Colson eindigt graag met een quote: soberheid is geen 
somberheid. Enkele ‘nice to have’s’ zullen niet meer gebeuren binnen dit 
bestuur, maar des te meer ruimte is er voor wat echt nodig is. 
 
 
Mevrouw WECKHUYSEN is op de voorpagina van het bestuursakkoord 
vooral gelukkig met de woorden ‘dienstbaar’ en ‘verbindend’. Ze meent 
dat de provincie niet alleen verbindend is tussen Vlaanderen en de lokale 
besturen, maar ook in andere dimensies. Het gaat ook om dorpenbeleid 
om daar verbindend op te treden, om gemeenten te verbinden tot streken 
en verbinding tussen de ‘streekholders’ te faciliteren. 
 
Bij het domein ruimte staat de open ruimte als topprioriteit vooraan bij 
alle beleidskeuzes. Efficiënt ruimtegebruik is in ieders belang om de 
weinige open ruimte die nog rest te vrijwaren. Open ruimte en 
gebiedsgericht zijn onlosmakelijk verbonden met de 
mobiliteitsproblematiek. De fractie is blij dat het budget voor fietsostrades 
wordt vergroot en dat de provincie de lokale besturen daarin wil 
ondersteunen. Het is belangrijk te zoeken naar alternatieven voor de 
autowegen. De provincie kan daar een belangrijke rol opnemen in de 
vervoersregio, om zo te zorgen voor een gebiedsdekkende visie en niet 
enkel rondom een stad. 
 
De provincie is een onmisbare partner in het integraal waterbeleid. Het is 
goed dat er in het bestuursakkoord veel aandacht gaat naar integraal 
waterbeleid. Het waterbeleid hangt natuurlijk samen met het klimaat. De 
fractie zal daarom samenwerken om te komen tot een ambitieus 
klimaatplan 2030. Maar ook hier is de ondersteuning van de lokale 
besturen bij de opmaak van hun klimaatactieplannen essentieel. De 
fractie is blij met het voornemen en de durf om het bosoppervlakte in de 
provincie te vergroten. 
 
De provinciale park- en groendomeinen verdienen de beste zorg. Het 
voornemen om een netwerk te creëren van ecologisch belangrijke 
gebieden draagt bijzondere goedkeuring weg van de fractie. 
 
Het is goed dat er verder wordt ingezet op een gunstig 
ondernemersklimaat en op het detailhandelbeleid. Want het is dankzij de 
detailhandel dat mensen elkaar blijven ontmoeten dicht bij huis in hun 
stad of gemeente. 
 
De provincie heeft aandacht voor werk in de streek. Dit gebeurt via de 
kennisinstellingen en via het flankerend onderwijsbeleid dat zorgt voor 
een doorstroming van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Inclusieve 
economie is een prachtige doelstelling waar de provincie kan zorgen voor 
de verbinding tussen de reguliere economie en de sociale arbeidsmarkt. 
 
Het doet mevrouw Weckhuysen plezier dat een van de drie pijlers bij het 
landbouwbeleid de ruimte voor landbouw is. De bedrijven worden vaak 
grootschaliger en in het zoeken naar ruimte kan de provincie haar 
verbindende rol opnemen. Ook in het waterbeleid en trage wegenbeleid 
zijn de land- en tuinbouw belangrijke partners. Het is essentieel dat dit 
gebeurt in nauw overleg met de sector en de individuele landbouwers. 
 
Het gebruik van open ruimte heeft consequenties voor het woonbeleid. 
Spreekster vraagt dat de provincie haar verbindende rol uitspeelt om haar 
visie over het nieuwe wonen te verspreiden. Ze heeft hierbij een sterke 
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instelling in huis met Kamp C. 
 
Ten slotte komt spreekster terug op een van de kernbegrippen van het 
akkoord: de dienstbaarheid. De provincie moet als overheid dienstbaar 
zijn naar haar klanten toe, dat zijn de inwoners en ook de lokale besturen. 
Die dienstbaarheid krijgt ook vorm in de relatie met het personeel en de 
collega’s. Belangrijk daarbij is de zorg voor werktevredenheid. Spreekster 
vraagt ook om een goede omkadering bij het overdragen of afbouwen van 
activiteiten. Het personeel is immers de eerste en beste ambassadeur van 
het bestuur. 
 
 
Mevrouw DILLEN beklemtoont dat haar fractie principieel voor de 
afschaffing van de provincies is. Zolang dit niet gerealiseerd is, zal de 
fractie zich constructief opstellen. De titel van het bestuursakkoord roept 
veel verwachtingen op, verwachtingen die niet altijd concreet worden 
vertaald. De rode draad in het bestuursakkoord is dat er wollige principes 
worden geformuleerd. Als er dan naar de realisatie wordt gezocht, blijft 
spreekster op haar honger zitten. De bevoegdheid om verschillende 
doelstellingen te realiseren bevindt zich vaak op een ander niveau. Het is 
niet altijd duidelijk waar de provincie aantoonbare maatschappelijke 
meerwaarde kan bieden. De provincie wil verbindend optreden naar 
Vlaanderen en naar de lokale besturen en de inwoners actief betrekken 
via doordachte participatie, maar hoe wordt dit in de praktijk vertaald? 
 
Door de afslanking zouden de bevoegdheden duidelijk afgelijnd zijn, de 
provincie heeft niet meer de bedoeling om ‘alles’ te doen. Daarnaast stelt 
het bestuursakkoord dat de belastingen niet zullen stijgen. Spreekster 
meent dat er eerde sprake is van een belastingstijging omdat de 
bevoegdheden zijn verminderd en men dus ‘minder waar voor z’n geld’ 
krijgt. 
 
Mevrouw Dillen wordt argwanend wanneer ze leest dat de politiek het 
voorbeeld geeft. Waarom wordt dit beklemtoond, dat is toch logisch. Ze 
meent dat het afschaffen van de subsidies voor de partijen sneller mag 
gebeuren en de vermindering van het aantal commissies is het gevolg van 
de vermindering van de bevoegdheden en geen verdienste. 
 
In het hoofdstuk ruimte leest spreekster verschillende doelstellingen, 
terwijl de bevoegdheden zich op andere niveaus situeren. Het is niet 
duidelijk wat er gerealiseerd gaat worden binnen de provinciale 
bevoegdheid. 
 
De mobiliteitsproblematiek is in de provincie ernstig. De fractie is 
verheugd met de aandacht voor het fietsbeleid en de verhoging van de 
budgetten voor de fietsostrades. Ze vraagt daarnaast om verhoogde 
aandacht voor de Fietsbarometer 
 
Ook leefmilieu is een belangrijk thema. De toenemende klimaat en 
energieproblematiek laten niemand onberoerd. Alleen is voor spreekster 
niet duidelijk op welke wijze de provincie meerwaarde gaat bieden. 
Mevrouw Dillen doet enkele suggesties om de bosoppervlakte in de 
provincie te vergroten, in Schilde en in Turnhout. Helaas heeft een 
inwoner van de provincie geen boodschap aan internationale 
bebossingsprojecten. 
 
In verband met de doelstellingen rond economie ziet spreekster niet hoe 
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ze concreet gerealiseerd gaan worden. Op het vlak van werk heeft de 
provincie weinig hefbomen zelf in handen. Op welke wijze gaat de 
provincie als intermediair bestuursniveau het Vlaams beleid op het gebied 
van onderwijs en de arbeidsmarkt mee ondersteunen? 
 
Ook wonen is geen verantwoordelijkheid van de provincie. De ambitie om 
een actieve bijdrage te leveren en een bovenlokaal ondersteuningsaanbod 
te ontwikkelen voor lokale besturen en huisvestingsmaatschappijen vindt 
geen concrete invulling in het bestuursakkoord. De mooie theorieën 
rondom het nieuwe wonen en cohousing zijn mooie doelstellingen, maar 
in de praktijk verandert er weinig. 
 
Onderwijs is heel belangrijk in onze samenleving. De provincie wil een 
complementair aanbod geven, maar het is de vraag of onderwijs een taak 
is van de provincie. De fractie gaat akkoord met de hoofdlijnen die 
uitgetekend worden op het vlak van onderwijs. Ook sterke leerlingen 
krijgen een plaats in het onderwijs en er wordt ingezet op een goede 
ondersteuning van de leerkrachten. 
 
Het is spreekster niet echt duidelijk waarom veiligheid wordt besproken 
bij het thema onderwijs, net zomin als waarom Inovant en het Provinciaal 
Veiligheidsinstituut worden afgestoten, terwijl er uitdrukkelijk wordt 
erkend dat ze beide een gevestigde waarde zijn op het terrein. 
 
De fractie betreurt dat er geen nieuwe sportprojecten geïnitieerd zullen 
worden. Voor het welzijn van de burger is sport belangrijk en de provincie 
kan hierin een stimulerende rol spelen. In het kader van het mondiaal 
beleid vraagt mevrouw Dillen een doorlichting van de gevoerde 
subsidiepolitiek. Ze meent dat de middelen beter worden ingezet in onze 
eigen vierde wereld. De noden zijn er erg groot. 
 
Wat communicatie betreft waarschuwt spreekster dat de voorgestelde 
werkwijze zal leiden tot verspilling. De vrees is dat een departement een 
campagne gaat voeren, niet omwille van een reële behoefte, maar om het 
departement in de aandacht te plaatsen. Dit is niet de bedoeling, 
campagnes moeten in het belang van de burger zijn. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE blikt terug op de verkiezingen van 14 
oktober 2018. Hij stelt zich vragen bij de positie van CD&V en in het 
bijzonder bij de heer Bellens. De fractie is bij de lezing van het 
bestuursakkoord van mening dat een democratisch tussenniveau 
noodzakelijk blijft, maar dat dit sterker ingebed moet worden op regionale 
schaal. 
 
Voor de regionale aanpak vindt spreker een aantal kapstokken. Het 
gebiedsgericht beleid is voornamelijk georiënteerd op projectwerking. Een 
duurzame verankering zou een nieuwe dimensie betekenen in de rol van 
het tussenniveau. Die zou erin bestaan dat het tussenniveau zich vestigt 
in een bepaald gebied (regio of streek). Dit zou bijvoorbeeld de 
fortengordel kunnen zijn. Waar dit project wordt stopgezet en de 
gemeenten dit nu zelf moeten uitrollen. 
 
Blijkbaar zijn Antwerpse gemeenten gemiddeld betrokken bij 98 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zo zijn er ook de sociale 
huisvestigingsmaatschappijen, waar de provincie wel nog 
vertegenwoordigd is. Is het een idee voor een verenigde raadscommissie 
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om debat te voeren over in welke samenwerkingsverbanden de provincie 
actief blijft en waarom. 
 
De gebiedsgerichte werking vermeld in het bestuursakkoord bevat de 
kiemen van een zinvolle regionale afbakening. Ook in de buurlanden 
bestaan deze tendensen. In Frankrijk kent men de ‘bassins de vie’: het 
kleinste gebied waar inwoners toegang hebben tot de belangrijkste 
diensten en levensmiddelen voor het dagelijks bestaan. Een bassin kan 
zowel een natuurlijke verbindingscomponent zijn als een mogelijke 
bestuurlijke eenheid. Ook in Wallonië experimenteert men met dergelijke 
afbakeningen gebaseerd op de clusters werk en onderwijs. Het lijkt 
logisch om in de provincie Antwerpen op zoek te gaan naar de grenzen 
van dergelijke ‘levensbekkens’ om een efficiënter tussenbestuur mogelijk 
te maken. 
 
De fractie steunt de denkpiste van een integratie van de bosgroepen en 
de regionale landschappen om via gebundelde expertise het bosareaal te 
versterken. Lokale herbebossing zou een topprioriteit moeten zijn om 
onze planeet leefbaar te houden: ‘think global, act local’. 
 
Ecologische netwerken zijn drager van een regionale identiteit en de 
fietsostrades kunnen daarin een grotere rol spelen. Deze fietswegen 
kunnen ook een natuurverbindende rol spelen via houtkanten en 
bloemrijke bermen. Er is ook het verbindend karakter op het vlak van 
mobiliteit. Op dat vlak pleit spreker ervoor om de gemeenten rondom de 
stad met elkaar te verbinden. 
 
Ook werk is een domein bij uitstek in het clusteren van regionale 
bekommernissen. Sterke regionale partnerschappen tussen 
onderwijsinstellingen en arbeidsmarktfactoren moet zorgen voor een 
betere aansluiting tussen beide. Ook hier is transversaal denken 
essentieel om te groeien naar op maat gemaakte oplossingen. Het is een 
uitdaging om de duurzame lokale economie te versterken daarin kan 
verder gegaan worden in de clustering van de baanwinkels. 
 
Ook het dorpenbeleid leent zich tot transversale toepassingen. Spreker is 
het idee genegen dat het versnipperde aanbod gebundeld zal worden 
aangeboden zodat dit in de dorpen echt versterkend kan werken. In een 
doordacht dorpenbeleid kan de streekholder als rechtstreeks betrokken 
partners een zinvolle invulling krijgen. 
 
De heer Vandendriessche meent dat er in het bestuursakkoord te weinig 
aandacht is voor het klimaat. Het is de opdracht om tegen 2050 volledig 
klimaatneutraal te werken. De fractie doet enkele voorstellen in verband 
met het klimaat: 

- Een verenigde raadscommissie samenroepen rond het transversaal 
thema klimaat; 

- Bij beslissingen over vergunningen de klimaatimpact na te gaan; 
- Meer werk maken van natuurverbindingen; 
- Beleggingen klimaatneutraal maken. 

 
Ondanks de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden begin 
2018 zijn er nog behoorlijk wat ‘gemeenschapstaken’ waar de provincie 
mee bezig is. Een daarvan is zonder twijfel het onderwijs. In dat kader 
zou zowel het schoolbeleid en personeelsbeleid aan de deputatie 
voorgelegd moeten worden. Spreker meent dat zo de autonomie van de 
scholen zwaar onder druk komt staan. 
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Ondanks de ongrondwettelijkheid van het hoofddoekenverbod, zo 
beoordeeld door de Raad van State, blijft dit verbod behouden. Spreker 
meent dat dit zal leiden tot een grotere dualisering van de samenleving. 
 
Spreker stelt zich sterk vragen bij de afbouw van de activiteiten van 
Inovant en PVI. Inovant is een cruciale speler in de ondersteuning van de 
lokale gemeentebesturen en het PVI is onder meer voor de hele 
havengemeenschap een referentiepunt als het aankomt op vorming van, 
preventie- en milieuadviseurs. De heer Vandendriessche vraagt welke 
partners er op het oog zijn voor samenwerking. 
 
Het mantra van de eerste gedeputeerde dat hij de provincies wil 
afschaffen, maar zolang ze bestaan, goed bestuurd moeten worden, gaat 
niet langer op. Spreker meent dat er sprake is van een afbraakpolitiek 
waar wordt beslist om een aantal zaken van zich af te schuiven. Zo ook de 
groepsaankopen zonnepanelen en groene stroom. Het systeem verdiende 
kritiek, maar er ging wel een grote sensibiliserende werking van uit. 
 
Spreker meent dat ook het Suske en Wiske Kindermuseum en het PIME in 
de etalage worden gezet. Men kijkt voor de uitbating naar de privé-sector, 
maar dat is niet evident. Spreker vraagt zich af waarom het Proefbedrijf 
pluimveehouderij en de Hooibeekhoeve niet overgedragen worden. hij 
meent dat deze instellingen bij uitstek geschikt zijn om overgenomen te 
worden door Vlaanderen. 
 
De heer Vandendriessche had hoge verwachtingen over het mondiaal 
beleid omdat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bij elke beslissing 
in overweging genomen zullen worden. Groot was spreker zijn 
teleurstelling wanneer hij las dat een apart ontwikkelingsbeleid wordt 
stopgezet en het departement Financiën ogenschijnlijk verantwoordelijk 
wordt voor ontwikkelingssamenwerking. Vanuit dat departement zouden 
nog slechts 4 ngo’s gesubsidieerd worden. spreker meent dat er een 
grondig debat gevoerd moet worden over de rol van de provinciale 
ontwikkelingssamenwerking als intermediair niveau. 
 
 
De VOORZITTER stelt voor de vergadering te schorsen voor een korte 
pauze om 16.01 uur. 
 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering om 16.14 uur.  
 
 
De heer ANCIAUX neemt het woord en stelt dat het bestuursakkoord 
getuigt van een gezonde ambitie, wat goed is, maar ambities realiseren is 
nog beter. De verwachtingen die het bestuur schept zijn dan ook zeer 
hoog. Het bestuursakkoord betreft een intentiedocument, een visie, een 
ambitie en plan van het bestuur. Het document is waardevol en zeker ook 
interessant om in de loop van de legislatuur naar terug te grijpen en het 
bestuur te wijzen op de genomen engagementen. 
 
Verschillende belangrijke punten komen naar voor in dit beleidsplan. 
Spreker moedigt het bestuur aan om haar plannen te realiseren. Hij 
meent dat het alvast positief is dat het bestuur zich dienstbaar gaat 
opstellen ten aanzien van de lokale besturen en begrijpt hieronder ook de 
dienstbaarheid ten opzichte van de intergemeentelijke 
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samenwerkingsverbanden. Spreker verwacht een intense en 
ondersteunende samenwerking met de gemeenten en hun 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en zeker op het vlak van 
streekontwikkeling en gebiedsgericht beleid. 
 
De burger en de bedrijven worden alvast ook gesust met het feit dat de 
provinciebelastingen deze legislatuur niet zullen stijgen. Dit is 
onvoldoende voor de fractie, een verlaging was beter geweest. Zijn fractie 
pleit voor een evolutie naar het systeem zoals we kennen in de provincie 
Vlaams-Brabant, meer bepaald met betrekking tot de bedrijfsbelasting. 
De spreker meent dat er dringend een vergelijkende studie moet worden 
opgestart in functie van een grondige hervorming van dit 
belastingsysteem. Het afschaffen van de belasting van kleine 
zelfstandigen zal de fractie alvast terug op de tafel leggen in 2019. 
Spreker stelt dat Open vld tevreden is met de geleidelijke afschaffing van 
de subsidies voor politieke partijen, alsook met het betrekken van de 
oppositie in het leiden van de raadscommissies en het invoeren van de 
verenigde raadscommissies. 
 
Het beleid rond de uitrol van de fietsostrades werd tijdens de 
verkiezingscampagne door Open vld als positieve beleidsrealisatie van het 
vorig bestuur bestempeld. De fietsostrades zijn zo’n succes dat 
verbreden, extra rijstroken en uitbreiden de boodschap is. De missing 
links en onveilige, oncomfortabele onderbrekingen moeten aangepakt 
worden. De spreker meent dat 1 miljoen EUR extra waarschijnlijk 
onvoldoende zal zijn. 
 
Ook al is welzijn geen provinciale bevoegdheid meer, toch vraagt de 
fractie zich af wat de plannen zijn van het provinciebestuur in het kader 
van mobiliteit voor burgers met een beperkte mobiliteit. Open vld pleit 
voor een flexibele aanpak op maat zodat meer mensen met beperking en 
met beperkte mobiliteit zich kunnen verplaatsen. 
 
Spreker onderschrijft de ambities van het bestuur op vlak van economie. 
De provincie Antwerpen is een economische topregio. Open vld wil dat de 
provincie de bedrijvigheid en de talrijke KMO’s verder ondersteunt en 
helpt waar nodig. Spreker vindt de intenties rond het ruimtegebruik 
waardevol, maar de provinciale nota Ruimte die een eerste stap zet voor 
een provinciaal beleid naar een beter en duurzaam ruimtegebruik, moet 
hier en daar aangepast en verfijnd worden. De spreker vraagt ook dat de 
noodzakelijke oproep van VOKA, Unizo en LVZ voor de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen en de herontwikkeling van oude sites gehonoreerd 
wordt. 
 
Spreker eindigt met de stellen dat zijn fractie zich in de toekomst zal 
focussen op het geleverde beleidswerk, de dagdagelijkse bestuursdaden 
van het bestuur zal opvolgen en het niet zal nalaten om liberale 
voorstellen en accenten kenbaar te maken. 
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Talhaoui, fractievoorzitter 
van sp.a.  
 
 
Mevrouw TALHAOUI leest dat het bestuursakkoord ambitieus, duurzaam, 
efficiënt, dienstbaar en verbindend wil zijn. Helaas toont de voorlopige 
invulling van het akkoord toch een ander beeld, namelijk dat van een 
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gestage afbouw van de provincie. Spreekster hoopt dat de tekst een 
aantal fouten bevat, die in de loop van de komende maanden zullen 
worden rechtgezet. Ze begint alvast met enkele goede punten uit het 
bestuursakkoord. 
 
Enkele provinciale initiatieven zijn al gebetonneerd in het collectief 
bewustzijn, zoals de fietsostrades, waar meer geld heengaat. U zal in 
onze fractie te allen tijde een sterke verdediger vinden van het fietsbeleid 
en de begeleiding van bedrijven en het middenveld naar een meer 
duurzame mobiliteit. Het mobiliteitsbeleid en fietsbeleid in het algemeen 
wordt overigens door andere overheden en onze eigen burgers gesmaakt 
net zoals het milieubeleid. 
 
Ook de plattelandsontwikkeling is een interessante materie en de 
provincie is goed geplaatst om er een rol op te nemen. Alleen mag het 
niet bij woorden blijven. Om dorpen echt veerkrachtig te maken zullen 
ook investeringen broodnodig zijn. Met visieontwikkeling koop je immers 
niets. Dat weten de mensen van Kempens Landschap ook. Met een 
werkingsgebied dat ondertussen zo goed als heel de provincie bestrijkt is 
hun palmares indrukwekkend. De heldere en transparante werkwijze 
wordt naar ons aanvoelen meerdere keren per jaar in aanwezigheid van 
de voltallige deputatie en zowat alle burgemeesters van de provincie 
afdoende toegelicht. Welke onduidelijkheid er hier na 20 jaar nog over zou 
bestaan is ons dan ook niet duidelijk. Tenzij dit passage in het 
bestuursakkoord newspeak is voor een overheveling naar een private of 
andere actor. Maar we gaan er voorlopig van uit dat een dergelijk 
paradepaard van de provincie verder zal kunnen galopperen. 
 
Onze fractie is ook sterk overtuigd van de mondiale rol die de provincie 
kan spelen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. We zijn groot 
genoeg als provincie om ook internationale solidariteit te tonen. De 
werking en de subsidies zouden nog beter uitgewerkt kunnen worden 
indien men buiten de grote ontwikkelingsorganisaties ook de 
diasporaorganisaties een rol zou kunnen bedelen en erbij zou kunnen 
betrekken. Het opdoeken van de eigen projecten in Guatemala en de 
Filippijnen is dan weer een pijnlijke vergissing. 
 
Een aantal passages in de tekst baart spreekster echter ook zorgen. 
 
Neem nu het Suske en Wiske-museum in Kalmthout. Na jarenlange 
discussie over het al dan niet overdragen werd dan eindelijk beslist dat 
het kindermuseum net als De Warande gewoon bij de provincie zou 
blijven. De provincie bleef dan ook investeren. Wat lezen we nu in het 
bestuursakkoord? Nadat de overheidsinvesteringen gebeurd zijn, moet de 
uitbating maar naar de private sector. Het voorbeeld dat daarbij genomen 
wordt is het Ruienhuis in Antwerpen. Wel nu collega’s, deze vergelijking 
zal niet opgaan. Want terwijl de bezoekers van het Ruienhuis volwassenen 
en toeristen zijn, bestaat het overgrote publiek van het kindermuseum uit 
lagere scholen die tot daar komen in het kader van educatief, pedagogisch 
project. Samenwerken met de private sector kan zinvol zijn mits goede 
afspraken en effectieve inbreng vanuit de privépartner. Het recente 
verleden leert echter dat de geldelijke inbreng van private partners in 
provinciale musea, veelal beperkt blijft tot de postzegel op hun letter of 
intent. Spreekster vraagt daarom met aandrang om deze piste te herzien. 
 
De bestuursschool Inovant moet ook naar elders leest mevrouw Talhaoui 
in het bestuursakkoord. Hoe dat precies moet gaan, terwijl de expertise 
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waarmee de school zich vandaag onderscheidt duidelijk bij de eigen 
provinciale docenten ligt, is geheel onduidelijk. Zal de huidige lokale 
verankering en betrokkenheid overeind blijven? De vraag stellen, is ze 
beantwoorden. En dat terwijl het bestuursakkoord toch spreekt over ten 
dienste staan van de lokale besturen. We hopen ook dat het hier om een 
vergissing gaat. 
 
Hetzelfde geldt voor het gerenommeerd provinciaal Veiligheidsinstituut. 
Het is niet omdat er andere opleidingsinstellingen bestaan dat de 
eigenheid van provinciale instellingen moeten worden opgegeven. Want 
als dat de redenering is, dan volgen de provinciale scholen, het 
volwassenonderwijs en het CLB geheid. Het PIME in Lier moet dan weer 
geclusterd worden met De Vroente in Kalmthout. Hoe dat praktisch moet 
gaan is ons ook een raadsel. Niet alleen vanwege de afstand, maar ook 
gezien de weerbarstigheid bij de Vlaamse en lokale overheden om 
instellingen van de provincie over te nemen. Wat maakt dan dat de 
nieuwe bestuurders dan nu plots wel extra mensen en instellingen zouden 
kunnen overhevelen. 
 
Met het PIH wil het nieuwe bestuur maximale synergiën uitbouwen, daar 
kan niemand tegen zijn. Alleen wekt de verkoop van de Kronenburgsite 
verwondering. De site is namelijk voor 30% in gebruik door de AP 
Hogeschool. En die hogeschool heeft nog zeker 25 jaar gebruiksrecht op 
de site. Hoe moet het dan gaan? 
 
Het provinciaal onderwijs krijgt ogenschijnlijk waardering die het verdient. 
En gelukkig maar. Maar we stellen ons vragen bij de vertrouwdheid van 
de bestuurders met het eigen net. Zo lezen we dat we geen 
doorstroomrichtingen zouden aanbieden in de toekomst. Betekent dat dan 
dat men deze gauw gaat opdoeken? Mogen we weten welke van de vier 
eerst aan bod zal komen, de industriële wetenschappen, de 
techniekwetenschappen, de biotechnische wetenschappen of 
elektromechanica? Uitgerekend allemaal richtingen die doorstromen naar 
bijvoorbeeld de AP Hogeschool. 
 
Net als de domeinscholen die het bestuur niet langer wenst. Welke 
opleiding wenst u dan te schrappen, want vandaag hebben we immers de 
facto domeinscholen. Iets anders organiseren is niet onmogelijk maar zal 
een boel investeringen uit het recente verleden ondoelmatig maken.  
Meer nadruk op het Nederlands als tweede taal in ons CVO. Prima. 
Hoeveel groter wilt u de opleiding maken? We zijn vandaag goed voor 
zowat de helft van alle NT2-cursussen in Antwerpen. Wilt u nog een 
centrum overnemen om groter te worden? U kan dan op onze steun 
rekenen. 
 
We weten ook dat de medewerkers in ons provinciaal onderwijs goud 
waard zijn. Elke genomen beleidsbeslissing wordt loyaal uitgevoerd. En 
dat zal in de toekomst niet anders zijn. Dat geldt even zeer voor onze 
leerlingen. Vandaar insinueren dat er in het verleden niet mocht 
geëxcelleerd worden doet onrecht aan jarenlange prestaties op topniveau 
in alle provinciale scholen. Spreekster gaat er dan ook vanuit dat de 
passage ongelukkig geformuleerd is. 
 
Tot slot, het mag duidelijk zijn dat mevrouw Talhaoui haar fractie de 
provincie graag ziet en de medewerkers en de verdiensten van dit 
bestuursniveau met vuur zal verdedigen. Ze hoopt hiervoor niet alleen te 
staan, maar is erg bezorgd. Het kan een legitieme keuze zijn om enkel 
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nog met besturen in plaats van met burgers te werken. Maar je 
dienstbaarheid en verbindingskracht haal je daar voor een groot deel 
onderuit. Of is dat de bedoeling? Als straks niemand nog weet wat de 
provincie doet, wordt het dan een pak eenvoudiger om de zaak op te 
doeken? Spreekster hoop alleszins dat dat niet de achterliggende intentie 
is. 
 
 
De VOORZITTER geeft de heer Sohier het woord namens de PVDA-fractie. 
 
 
De heer SOHIER meent dat na lezing de titel van het bestuursakkoord 
best veranderd kan worden naar “De Provincie gaat voorbij aan de 
prioriteiten”, met name de prioriteiten van de gewone belastingbetalende 
bevolking. 
 
De eerste prioriteit is de democratie. Het herleiden van het aantal 
raadscommissies tot 4 is een drastische inperking van de mogelijkheid tot 
een democratische controle en debat. 
 
In het hoofdstuk met betrekking tot mobiliteit wordt terecht verwezen 
naar het succes van de fietsostrades. Doch meent de spreker dat men de 
verantwoordelijkheid afschuift naar de individuele werknemers in plaats 
van in te zetten op de openbare collectieve middelen en het gebruik van 
klimaatvriendelijke autobussen te promoten. Mobiliteit is een prioriteit die 
volgens spreker slechts ten dele ernstig genomen wordt door de 
deputatie. 
 
Klimaat en energie was voor spreker een soort stand-up mop. De 
provincie zou het voortouw nemen om het bosoppervlak in onze provincie 
te vergroten, maar niets is minder. De spreker meent dat men hier bij ons 
geen bossen meer zal bij planten om zo de problemen van fijn stof enz. 
terug te dringen, maar aanplantingen in het zuiden zal sponsoren om zo 
hier de verantwoordelijkheid af te schuiven. Op een ogenblik dat er 
nagedacht moet worden over een echte omslag en actie moet worden 
ondernomen, gaan wij in plaats van hier actie te nemen, bossen 
aanplanten in het zuiden, om de afvalbergen die wij ginder storten te 
verbergen? 
 
Een thema waaruit voor spreker blijkt dat dit bestuursakkoord helemaal 
de inwoners die het wat moeilijker hebben aan hun lot overlaat met 
betrekking tot het energiegebruik en de kost die daarmee gepaard gaat, is 
het afschaffen van de groepsaankopen. Hoewel de fractie voorstander is 
van het hernationaliseren van de energieproductie en levering, meent de 
heer Sohier dat het feit dat zoveel mensen zich aansloten bij zulk initiatief 
wil zeggen dat er een draagvlak is om verder te gaan en het te 
verbeteren. Wat doet de deputatie hier? Zij laat het individuele gezin aan 
zijn lot over in handen van de energieproducenten die als enig doel 
hebben: hun winsten maximaliseren. 
 
In het hoofdstuk “Economie” leest spreker vooral zaken die de 
ondernemers, en dan zeker de grootsten, als muziek in de oren zal 
klinken. Het is niet allemaal kommer en kwel, zeker niet wat betreft de 
alternatieve energievormen. Wanneer in cofinanciering met Europa, wordt 
ingezet op het benutten en efficiënter maken van duurzame 
energievormen als geothermie, windenergie, restwarmte of warmtenetten 
kan de spreker dat alleen maar toejuichen. Spijtig genoeg ontbreekt de 
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nieuwe technologie van het opslaan van energie in de vorm van waterstof 
in deze opsomming. Graag wilt spreker hier de bevindingen van zijn 
fractie op een later tijdstip toelichten. 
 
De heer Sohier stelt dat het onderwijssysteem in Vlaanderen 
tegenwoordig uitblinkt in het reproduceren van sociale ongelijkheid. Bijna 
nergens in Europa bepaalt de sociale afkomst zo sterk de slaagkansen in 
de schoolloopbaan. In plaats van deze realiteit te erkennen en te zoeken 
naar hervormingen en maatregelen om de sociale ongelijkheid te 
verminderen, verkiest de deputatie zich te gedragen alsof deze 
ongelijkheid niet bestaat en bezweren ze ons vooral niet te overdrijven 
met gelijke kansen. De afgelopen tien jaren hebben Vlaamse regeringen 
voorzichtige pogingen ondernomen om het secundair onderwijs te 
hervormen in de richting van een bredere, veelzijdige vorming voor alle 
leerlingen. Alsook van uitstel van studiekeuze waardoor de studiekeuze 
met meer kennis van zaken zou kunnen gemaakt worden en minder 
bepaald zou zijn door de sociale thuissituatie. Deze pogingen werden 
grotendeels afgeblokt. 
 
Ook in dit bestuursakkoord weerklinkt de elitaire onderwijsvisie. Het 
bestuursakkoord is doordesemd van de idee dat ons provinciaal onderwijs 
eenzijdig moet focussen op de arbeidsmarkt. Er staat bovendien in het 
bestuursakkoord geen enkele maatregel die aan werkgevers enige 
verplichting oplegt in ruil voor het gratis aanleveren van arbeidskrachten.  
Spreker citeert dat het flankerend beleid een onderscheidende rol moet 
spelen voor tal van partners uit de bedrijfswereld en overheden. 
Daarentegen wil men het engagement van de provincie in Inovant, het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut, het Kindermuseum in Kalmthout 
afbouwen. Spreker meent dat de kersen op de taart in privéhanden zullen 
vallen. 
 
Een andere bezorgdheid van de fractie is het afschaffen van de 
maximumfactuur in het onderwijs. Dat maakt dat voor een groeiende 
groep mensen bepaalde dingen die de school aanbiedt onbereikbaar zullen 
blijven. De heer Sohier hoopt dat de deputatie de maximumfactuur zal 
evalueren om verder te verbeteren in plaats van deze af te schaffen. Als 
je de lijn volgt van dit bestuursakkoord zie je dat ingezet wordt op een 
elitair onderwijs met veel kansen voor wie het kan betalen en minder 
kansen voor de rest. 
 
De heer Sohier besluit dat de rode draad in dit bestuursakkoord in de 
meeste gevallen haaks staat op de visie van zijn fractie op de besproken 
materies. 
 
Het woord ‘ambitie’ staat vooraan in de titel van dit bestuursakkoord. 
Welnu de twee voornaamste ambities die we er in vinden zijn negatieve 
ambities. De eerste en meest alarmerende ‘ambitie’ is het doel om de 
provincie volledig af te schaffen. De gevolgen kennen we daarvan. We 
hebben ze meegemaakt in de voorbije zes jaar met de eerste 
zogenaamde afslanking van de provincie: permanente onzekerheid voor 
het personeel, jobverlies), ontwrichting van de werking en 
dienstverlening. De tweede ambitie van het bestuursakkoord bestaat erin, 
om in afwachting van de formele afschaffing van de provincie, alles wat 
nog zal overschieten - de zogenaamde ‘restprovincie’ met daarin onder 
meer recreatie, onderwijs, delen  van de sociale economie -  als pasklare 
hapjes klaar te stomen voor de overdracht aan de privésector. 
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Wij zullen de bevolking, het personeel en hun vakbonden steunen in hun 
strijd om deze plannen te doen mislukken. Spreker meent voldoende 
redenen te hebben aangegeven waarom zijn fractie dit bestuursakkoord 
niet kan goedkeuren en dient te verwerpen. 
 
 
De VOORZITTER vraagt of er nog tussenkomsten zijn naast de 
toelichtingen van de fractievoorzitters en geeft het woord eerst aan 
mevrouw Bakelants. 
 
 
Mevrouw BAKELANTS komt nog tussen over twee punten in het 
bestuursakkoord, met name de groepsaankopen en de algemene 
provinciebelasting. 
 
Spreekster heeft gelezen in het bestuursakkoord dat de groepsaankopen 
worden stopgezet. In het verleden hebben echter heel veel inwoners zich 
ingeschreven en een lagere energiefactuur betaald. Voor de deelnemers 
was de groepsaankoop een nuttig instrument om toch van leverancier te 
veranderen zonder veel moeite. Maar zowel de Vlaamse energieregulator 
VREG als de federale energieregulator CREG hebben recent opgeworpen 
dat de groepsaankopen niet garant staan voor de beste prijs. Spreekster 
hoopt dan ook dat de provincie een rol zal spelen om de burgers goed te 
informeren en aan te moedigen om gebruik te maken van de 
vergelijkende V-test van de VREG en de CREG-scan, want we willen 
uiteraard dat de consument zo weinig mogelijk betaald voor zijn 
energiefactuur. 
 
Spreekster stelt dat het alvast positief is dat de eigen provinciebelastingen 
deze legislatuur niet zullen stijgen. Ze hoopt dan ook dat dit effectief niet 
zal gebeuren gelet op de vele projecten in het bestuursakkoord die veel 
budget zullen vereisen. Haar fractie wilt echter een stapje verder gaan en 
vraagt een algemene hervorming van de provinciebelasting. Ze vraagt dat 
de belastingdruk verlaagd wordt, specifiek voor de alleenstaanden. Alle 
gezinnen die in de provincie Antwerpen wonen zijn onderworpen aan de 
algemene provinciebelasting van 38 EUR. Of je nu alleenstaande bent of 
een gezin, het bedrag blijft hetzelfde. Spreekster vraagt dan ook dat de 
single-toets wordt toegepast. 
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Schoofs. 
 
 
De heer SCHOOFS komt tussen met betrekking tot het personeelsbeleid. 
In het bestuursakkoord staat namelijk dat de deputatie wenst in te zetten 
op kwalitatief leiderschap en talentontwikkeling. Spreker kan dit absoluut 
ondersteunen. Hij denkt dat de lokale economie vragende partij is naar 
methodieken, ondersteuning naar werkbaar werk, betere work-life 
balance, etc. … Spreker meent dat door in te zetten op dit 
personeelsbeleid als provincie, de provincie over veel expertise beschikt 
en deze kan tonen op een performante manier naar die lokale economie. 
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Dienderen. 
 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN vraagt nog extra aandacht voor twee 
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bijkomende punten. Ze stelt dat het thema ruimte te weinig ambitieus is. 
Zo is de urgentie rond de betonstop enorm. Natuurpunt heeft een 
betonrapport gepubliceerd, met enkele onthutsende cijfers voor de 
provincie Antwerpen. Van alle Vlaamse provincies neemt onze provincie 
het voortouw in de betonsnelheid, dat wil zeggen dat in een periode van 
20 jaar in de provincie Antwerpen het meeste open ruimte verdwenen is 
en bedolven onder beton. Niet minder dan anderhalve hectare open 
ruimte verdwijnt dagelijks in onze provincie. Spreekster meent dat net 
zoals het klimaatbeleid, dit een enorme urgentie is voor onze provincie. 
Ze heeft dan ook hoge verwachtingen van de nota Ruimte en hoopt dat 
het meer wordt dan een beleidsdocument. 
 
Mevrouw Van Dienderen belicht nog een tweede onderwerp, met name 
het klimaatbeleid welke iets te dun in het bestuursakkoord is opgenomen. 
Ze stelt dat haar fractie hieromtrent de komende maanden een aantal 
voorstellen voor op tafel zal leggen. Zo wilt de fractie dat de provincie het 
voortouw neemt in het opmaken van een rasechte klimaatbegroting, 
naast de financiële begroting. Daarnaast zou iedere beleidsbeslissing van 
de deputatie gestaafd moeten worden met een klimaattoets.  
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de gedeputeerde Lemmens.  
 
 
De gedeputeerde LEMMENS dankt de fractievoorzitters voor hun 
tussenkomsten.  
 
De gedeputeerde herhaalt dat er aandacht is gevraagd voor het 
personeel. Wanneer de deputatie keuzes zal maken in bepaalde zaken, 
dan zal de deputatie in goed overleg met het personeel dat tot een goed 
einde willen brengen. Dit is ook in de vorige legislatuur bewezen met de 
afslanking van de provincies, waarbij het personeel steeds op de eerste 
plaats werd gezet en ervoor is gezorgd dat deze mensen op een goede 
manier werden overgedragen. Spreker stelt dat dit ook de intentie is van 
deze deputatie om dat te blijven te doen. 
 
Spreker bevestigt dat de afschaffing van de provincie dient beslist te 
worden op een ander niveau. Het statement van mevrouw Dillen dat 
zolang de provincies bestaan deze een goede manier bestuurd dienen te 
worden treedt de spreker bij en stelt dat de deputatie dit tracht te 
verwezenlijken met dit bestuursakkoord. 
 
Spreker stelt daarnaast dat er elke dag wordt gewerkt aan participatie op 
alle terreinen en de deputatie tracht te communiceren in alle 
transparantie en in overleg met de burger. 
 
De nota Ruimte werd door verschillende andere sprekers naar verwezen. 
De spreker stelt dat dit een zeer belangrijk document is, waaraan reeds 
ruim drie jaar aan gewerkt is. Tijdens de eerste verenigde raadscommissie 
kan de huidige provincieraad kennisnemen van deze nota Ruimte en de 
nodige input geven. Verschillende sprekers hebben ook nog aandacht 
gevraagd voor de betonstop. De gedeputeerde meent dat deze “slimme 
verdichting” een fundament is die ook in de nota Ruimte aanwezig is. 
 
Spreker verwijst naar de verschillende tussenkomsten met betrekking tot 
het fietsbeleid. De deputatie zal blijven inzetten op de fietsostrades, het 
uithangbord bij uitstek van de provincie. Spreker meent dat de provincie 
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hier een ongelooflijke bijdrage kan leveren met betrekking tot onze 
mobiliteitsproblemen. 
 
Aangaande de bebossing wenst de gedeputeerde een aantal zaken 
duidelijk te stellen. In het bestuursakkoord staat dat de deputatie wil 
bebossen, zowel lokaal als mondiaal. En bebossen gaat de deputatie 
inderdaad doen via het regionaal landschap en de bosgroepen. Het is niet 
zo dat we enkel en alleen mondiaal gaan bebossen. 
 
In het bestuursakkoord gaat de deputatie heel duidelijk voor 
duurzaamheid als kernwaarde en we gaan elke beslissing van de 
deputatie afwegen aan de zeventien duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Uiteraard is in de nieuwe nota Ruimte klimaat 
ook niet weg te denken. Spreker stelt dat we moeten zorgen middels een 
goed beleid van vergunning voor minder verharding in onze provincie. 
 
Met betrekking tot Inovant, het Provinciaal Veiligheidsinstituut, het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne en Provinciaal Suske en Wiske 
Kindermuseum, stelt spreker dat de deputatie keuzes heeft moeten 
maken, welke door sommigen als een soort van afbraakpolitiek worden 
bestempeld. Spreker meent dat het net de kracht is van dit 
bestuursakkoord dat de deputatie een duidelijke keuze maakt. De 
deputatie wilt de grondgebonden bevoegdheden echt duidelijk maken als 
een ondersteunend bestuur naar de gemeentebesturen toe. Dat is volgens 
de heer Lemmens de taak en missie van de Provincie Antwerpen. 
 
Met betrekking tot het gebouw van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
staat de Provincie Antwerpen voor enorm grote kosten voor de renovatie 
van de laboratoria en het ganse gebouw. De deputatie meent in dat 
opzicht dat het misschien geen slechte keuze zou zijn gelet de 
strategische ligging van het gebouw om dit te vermarkten en op een 
andere plek een nieuwe inplanting te voorzien die ook veel beter zal zijn 
voor de werkomgeving van de betrokken medewerkers. 
 
Spreker verwijst naar de vele tussenkomsten rond onderwijs en de 
stelling dat het bestuursakkoord geen doorstroom naar het hoger 
onderwijs wil stimuleren. De heer Lemmens ontkent dit ten stelligste en 
meent dat het pleidooi rond excelleren net wil zeggen dat de deputatie 
zoveel mogelijk leerlingen wil laten doorstromen, maar 
arbeidsmarktgericht onderwijs is en blijft de sterkte van de provincie 
Antwerpen. 
 
De gedeputeerde sluit zijn repliek af en geeft zijn collega’s de 
mogelijkheid om verder te antwoorden op de verschillende 
tussenkomsten.  
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de gedeputeerde Helsen. 
 
 
Mevrouw HELSEN dankt op haar beurt de fractievoorzitters voor de 
verschillende tussenkomsten.  
 
Zij stelt allereerst vast dat in de verschillende tussenkomsten er zeer 
positief gereageerd wordt op het voorstel om in het kader van het 
plattelandsbeleid te kiezen voor een sterk dorpenbeleid om daarin een 
horizontale beleidslijn te trekken en om een geïntegreerde aanpak te 
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hanteren. Spreekster neemt dat zeker mee om dat om die manier verder 
aan te pakken en ook de vraag om daar de volgende jaren voldoende 
aandacht aan te schenken. 
 
Mevrouw Helsen verwijst naar de verschillende tussenkomsten aangaande 
werk en de terechte vraag om het bestuursakkoord dienaangaande verder 
te concretiseren. Ze licht toe dat vandaag een eerste bestuursakkoord op 
tafel ligt. Het is de intentie om de volgende weken en maanden deze nota 
verder te vertalen naar een beleidsnota waarin dat de elementen verder 
geconcretiseerd worden. 
 
Gedeputeerde Helsen wenst ook te reageren op de tussenkomst van de 
heer Sohier, welke stelt dat de deputatie er niet voor zou kiezen om een 
gelijke kansen beleid te voeren naar de toekomst toe. Ze antwoordt dat 
het tegendeel waar is en de deputatie heeft heel duidelijk gesteld dat het 
belangrijk is om die gelijke kansen wel aan te bieden, maar dat betekent 
dat je echt rekening houdt met de diversiteit tussen leerlingen. We zijn 
niet allemaal gelijk en we moeten de diversiteit binnen ons onderwijs tot 
de kern van ons onderwijs maken. Gedeputeerde Helsen stelt echter vast 
dat ondanks alle inspanningen binnen de hele provincie, we niet geraken 
waar we willen geraken. Daarom is het cruciaal om ook een flankerend 
onderwijs beleid te voeren. Gelijke kansen is niet hetzelfde als gelijke 
uitkomsten omdat we net willen inzetten op talentontwikkeling en elk kind 
vanuit zijn talenten en interesses maximale kansen willen geven. 
 
Tot slot verwijst spreekster naar de concrete vraag met betrekking tot 
vervoer voor de meest kwetsbaren waar in het akkoord niets uitdrukkelijk 
over vermeld is. Ze antwoordt dat dit niet zeggen dat we daar geen 
aandacht voor hebben, we hebben momenteel een centrale die 
schitterend werk levert op dat vlak om aangepast vervoer aan te bieden 
aan de meest kwetsbaren. Op dat vlak wenst spreekster iedereen gerust 
te stellen dat wij het werk dat wij hebben opgezet en waar wij een 
overeenkomst hebben met Vlaanderen om dat ook waar te maken, dat de 
deputatie dat werk ook zeker verder zetten.  
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de gedeputeerde De Haes.  
 
 
De heer DE HAES stelt dat het voorliggend bestuursakkoord een 
verbindend bestuursakkoord is, welke vanuit zijn bevoegdheden al eens 
heel ruimtelijk wordt geïnterpreteerd. De groen-blauwe aders doorheen 
het landschap, maar ook de toeristische verbinding van allerlei aanbod 
van beleving. Wanneer de vraag gesteld wordt hoe we dat gaan 
waarmaken, dan denkt spreker dat de deputatie beschikt over een aantal 
instrumenten, enerzijds het beleidsplan Ruimte dat we gaan opstellen, 
maar ook de regionale landschappen en de bosgroepen die gedeputeerde 
De Haes zal inschakelen om actief te herbebossen, met respect voor de 
biodiversiteit en eigen streken. Spreker stelt ook dat de deputatie echt 
lokaal zal bebossen, maar ook mondiaal. Hij gaat dan ook graag in op de 
uitnodiging van de heer Vandendriessche om een verenigde 
raadscommissie te organiseren met betrekking tot het klimaat, natuur, 
waterbeleid, leefmilieu, …  
 
Spreker verduidelijkt vervolgens dat de audit wat betreft Kempisch 
Landschap de bedoeling heeft om te zoeken alleen naar garanties om de 
afgelopen periode van 20 jaar om die verder te zetten met nog eens 20 
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jaar met financiële en organisatorische zekerheid. 
 
Wat betreft de instellingen die genoemd werden in de verschillende 
tussenkomsten en de vraag om goede afspraken te maken, kan 
gedeputeerde De Haes zeggen dat het zeker zo is. 
 
Spreker antwoordt dat aangaande de groepsaankopen de deputatie 
inderdaad op zoek is naar een oplossing. 
 
Tot slot antwoordt de gedeputeerde dat een transversale aanpak en 
werkbaar werk, al normaal is in onze aanpak. Deze zijn geen nieuwe 
speerpunten, dat behoorde reeds tot hetgeen wat de deputatie wou 
realiseren. 
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de gedeputeerde Caluwé.  
 
 
De heer CALUWÉ verwijst naar de verschillende tussenkomsten 
aangaande de belastingen en de stelling dat verminderde bevoegdheden 
tot een verlaging van belastingen moet leiden. Gedeputeerde Caluwé 
antwoordt dat op het einde van de vorige legislatuur de belastingen met 
30 miljoen EUR zijn gedaald, met name de voet van onze opcentiemen op 
de onroerende voorheffing. De burger heeft dat echter niet gevoeld, 
aangezien het Vlaamse tarief evenredig is gestegen. De spreker verwijst 
tevens naar het pleidooi van Oen vld om in de algemene 
provinciebelasting verschillend tarief te voorzien voor alleenstaanden. 
Dergelijk verschillend tarief bestond in het verleden doch is dit 6 jaar 
geleden gewijzigd. Door deze aanpassing konden de administratieve 
kosten verminderd worden en was er minder aanleiding tot betwistingen 
bij bijvoorbeeld nieuw samengestelde gezinnen. Die daling heeft 
aanleiding gegeven tot een globale daling van het tarief. Hieromtrent 
werd ook verwezen naar de provincie West-Vlaanderen, maar daar heft 
men nog een belasting voor minvermogenden, diegene die genieten van 
een verhoogde tegemoetkoming, welke bij ons volledig zijn uitgesloten. 
Zodanig stelt de Provincie Antwerpen die categorieën die het zwakste zijn 
vrij van het betalen van provinciebelastingen.  
 
In de verschillende tussenkomsten is er ook verwezen naar de provincie 
Vlaams-Brabant, waar men een andere bedrijfsbelasting heeft. Spreker 
vermoedt dat men hiermee de vergunningentaks bedoelt. Deze taks 
brengt in totaliteit 1,2 miljoen EUR op, een heel kleine inkomst voor de 
Vlaams-Brabant, welke vooral inzet op het tarief voor de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing. Dat provinciebestuur hanteert een tarief van 
171 opcentiemen, in tegenstelling tot ons tarief van 145 opcentiemen 
welke de laagste is van alle provincies. 
 
Spreker wenst vervolgens nog te repliceren op de tussenkomsten met 
betrekking tot het detailhandelsbeleid en kernversterking. In het 
bestuursakkoord staat uitdrukkelijk vermeld dat de deputatie dit beleid 
willen verderzetten. Het detailhandelsbeleid dat we vandaag voeren zet 
juist in op kernversterking en waar het er dan op aankomt om een beter 
evenwicht te komen met de baanwinkels, die als we niets doen alles 
overnemen. De kern van het detailhandelsbeleid dat we voeren is inzetten 
op kernversterking.  
 
Tot slot stelt gedeputeerde Caluwé dat de provincie Antwerpen een 
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traditie heeft om in te zetten op waterstof. Zo genoot Waterstof.net de 
voorbije legislatuur verschillende malen van tussenkomsten in projecten. 
Spreker stelt dat het ook de bedoeling is om dat verder door te zetten.  
 
 
De VOORZITTER rond het debat rond het bestuursakkoord af. 
 
 
Kennis wordt genomen. 
 

  

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Deputatie. Toewijzing bevoegdheden. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 4) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 0/3 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Provincieraad. Wijziging huishoudelijk reglement. 
Goedkeuring. 
Voorstel van het vast bureau 

(inlassen 5) 

 
De heer LEMMENS licht kort het amendement toe met betrekking tot dit 
voorstel van wijziging van het huishoudelijk reglement. Het amendement 
betreft de problematiek van presentiegelden bij een vervanging in een 
raadscommissie. Spreker licht toe dat in het huidige reglement de 
vervanger geen recht heeft op een presentievergoeding. Spreker licht toe 
dat het vast bureau van mening was dat in dergelijk geval een 
presentiegeld wel toegelaten moet zijn. 
 
 
Het amendement bij agendapunt 0/3 wordt goedgekeurd met 33 

stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 1 

(inlassen 6) 
 
 
Het agendapunt 0/3 wordt goedgekeurd bij 32 stemmen ja, bij 1 

stem nee en 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 2 

(inlassen 7) 
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Nr. 0/4 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Provincieraad. Samenstelling raadscommissies. 
Goedkeuring. 
Voorstel 

(inlassen 8) 

 
Het agendapunt 0/4 wordt goedgekeurd bij 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 3 
(inlassen 9) 

 

 

Nr. 0/5 van de agenda 
 
Provinciale overheid. Provincieraad. Aanduiding voorzitters en 
ondervoorzitters raadscommissies. Goedkeuring. 
Voorstel 

(inlassen 10) 

 
Het agendapunt 0/5 wordt goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 

onthouding. 

 

Stemming nr. 4. 
(inlassen 11) 

 

 1. Cultuur 
 

 2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Verzending aanslagbiljetten fiscaliteit. Plaatsing van de 
opdracht en procedure. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

 
Het agendapunt 4/1 wordt goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 2 

onthoudingen. 
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Stemming nr. 5. 

(inlassen 13) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Agendapunt afgevoerd van de agenda. 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Raamovereenkomst catering congrescentrum. Plaatsen 
opdracht, plaatsingswijze en bestek. Goedkeuring. 
 
 
De VOORZITTER licht toe dat het agendapunt werd afgevoerd van de 
agenda met het oog op een verdere toelichting in de bevoegde 
raadscommissie. 
 
 
Afgevoerd van de agenda. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Provinciehuis. Draadafsluiting buitenaanleg. 
Overeenkomst Notarishuis. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

 
Mevrouw VRANCKEN vraagt een verdere toelichting met betrekking tot de 
artikelen 3 en 7 van de voorliggende overeenkomst. In artikel 3 wordt 
vermeld dat beide partijen te allen tijde een einde kunnen stellen aan de 
overeenkomst. Spreekster vraagt wat er dan zal gebeuren met de 
scheiding en op wiens kosten deze dan zal worden weggehaald. Artikel 7 
meldt namelijk dat de provincie zal instaan voor de kosten voor het 
plaatsen van de draadafsluiting, maar maakt geen melding over het 
eventuele weghalen ervan.  
 
Spreekster vraagt of er nagedacht is om de contractuele erfdienstbaarheid 
uit te breiden met een voorkooprecht op de gebruikte strook. 
 
 
De heer CALUWÉ meent dat dergelijke vragen best in een raadscommissie 
worden behandeld en stelt om deze reden een verdaging van het 
agendapunt voor. 
 
 
Het agendapunt 4/3 wordt verdaagd. 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel en Mol - Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - 
deelprojecten 11 en 12. Aankoop. Goedkeuring. 
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Verslag van de deputatie 
(inlassen 15) 

Het agendapunt 4/4 wordt goedgekeurd met 35 stemmen ja.  

 

Stemming nr. 6. 
(inlassen 16) 

 

 5. Onderwijs 
 

 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 7. Recreatie en toerisme 
 

 8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 9. Samenleving 
 

 10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 
13. Moties 
 

 

14. Interpellaties 
 
 
 
De raad gaat in besloten vergadering om 17.28 uur. 
 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 
 

 

Nr. 15/1 van de agenda 
 
Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst Omgevingsberoepen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 17) 

 
Het agendapunt 15/1 wordt goedgekeurd met 35 stemmen ja.  

 

Stemming nr. 7 
(inlassen 18) 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.29 uur. 


