
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Beknopt verslag. 
 
   Vergadering van 25 januari 2018 
 



 
 

2

 
De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 14.31 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAETEN Els 
Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 
De heer BELLENS  Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
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 
Mevrouw DE RYDT Clarisse 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer FEYAERTS Patrick 
De heer GEUDENS Frank 
De heer GEYSEN Kris 
Mevrouw GIELEN Pascale 
De heer GODDEN Jürgen 
De heer GOOSSENS Kris 
Mevrouw GÜLHAN Saadet 
De heer HELSEN Koen 
De heer HENS Werner 
Mevrouw JACQUES Ilse 
De heer JANSSEN Patrick 
De heer KERREMANS Koen 
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 Annie BWATU NKAYA, de heren Eric JANSSENS, Jan 
HUIJBRECHTS, Luk LEMMENS en mevrouw Loes VAN CLEEMPUT. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
De VOORZITTER wenst de raadsleden een gelukkig nieuwjaar, een goede gezondheid 
maar vooral een goed verkiezingsjaar. 
Hij deelt mee dat de heer Steven Vollebergh voortaan als onafhankelijke zal zetelen. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE ziet hierin het zoveelste bewijs dat er bij de N-VA-fractie 
van alles aan de hand is. Hij vermoedt immers dat dit een overstap is naar deze fractie. 
Hij vraagt de N-VA-fractie naar verduidelijking. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat het hier gaat over de heer Vollebergh die beslist heeft om 
voortaan als onafhankelijke te zetelen. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat hier wordt geflirt met het cordon sanitaire. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat iedereen vrij is om te doen wat hij wil doen. 
 
 
De heer RÖTTGER bepleit een correcte definitie van het cordon sanitaire. Bij het cordon 
sanitaire gaat over de wijze waarop gestemd wordt. Spreker meent dat zijn partij op 
geen enkele wijze heeft gestemd over het lidmaatschap van de onafhankelijk zetelende 
raadsleden aan de partij van een coalitiepartner. Bovendien heeft iedereen het recht om 
van gedacht te veranderen. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat het vandaag gedichtendag is. Vervolgens dragen mevrouw de 
gouverneur, mevrouw Colson, mevrouw Avontroodt en de heer Merckx een gedicht op. 
 
 
De heer GEUDENS zegt dat hij deze keer zelf geen gedicht zal voordragen. De heer 
UGURLU zal namens zijn fractie een gedicht laten ronddelen aan alle leden.  
 
Vervolgens dragen mevrouw Verhaert, de heer Röttger, de heer Caluwé, de heer 
Willekens, de heer Vandendriessche en de heer Meeus elk één of twee (korte) gedichten 
voor. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 

 0. Provinciale overheid 
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Nr. 0/1 van de agenda 
 
Provincieraad. Ontslag van mevrouw Iefke Hendrickx. Opvolging. 
Verslag 

 

De VOORZITTER deelt mee dat mevrouw Hendrickx haar ontslag heeft 
ingediend. Er dient in haar vervanging te worden voorzien. 
 
Bij lottrekking worden de bijzondere commissie voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven van de opvolger samengesteld. 
 
De leden van de commissie die de geloofsbrieven van mevrouw Clarisse 
De Rydt onderzoekt zijn: de heren Herman Minnen, Eddy Verhaeven, 
Werner Hens, Michel Meeus en Peter Bellens. 
 
De vergadering wordt geschorst te 14.50 uur om de bijzondere 
commissies de kans te geven hun werkzaamheden aan te vatten. 
De vergadering wordt hernomen te 14.55 uur. 
 
 
De heer HENS brengt als verslaggever het advies ter kennisgeving van de 
raad. De commissie adviseert om mevrouw De Rydt tot de eedaflegging 
toe te laten. Bij dit advies zijn geen bemerkingen. 
 
Verslag van de bijzondere commissie. 

(inlassen 3) 
 
 
Mevrouw DE RYDT legt de wettelijke eed af. 
 
 
De VOORZITTER heet het nieuwe lid welkom. 
 
(applaus)  
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele 
commissies en verzelfstandigde entiteiten. Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen 4) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 57 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 54 stemmen ja, bij 3 onthoudingen, zodat het voorstel 

is goedgekeurd. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 5) 
 

 Nr. 0/3 van de agenda 
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Provinciale overheidsopdrachten - Aanstelling commissaris-revisor ten 
behoeve van de Autonome Provinciebedrijven. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 7) 
 

 

Nr. 0/4 van de agenda 
 
Wijziging klachtenreglement. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

De heer MECKX zegt dat ze dit voorstel gaan goedkeuren. Wel stellen ze 
voor om de termijn waarbinnen men een klacht kan indienen van 1 naar 2 
jaar te brengen. Niet iedereen vindt immers direct de weg tot het indienen 
van een klacht. 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat 1 jaar al ruim lang is. Indien langer zou het 
moeilijker worden om de juiste context samen te stellen. 
 
 
Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 9) 
 

 1. Cultuur 
 

 

Nr. 1/1 van de agenda 
 
Opheffing van de subsidiereglementen van het departement Cultuur. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 4. 
(inlassen 11) 

 

 2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 Nr. 2/1 van de agenda 
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Opzegging samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw (OKV). Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 13) 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Opdrachthoudende vereniging PONTES. Uittreding provincie Antwerpen. 
Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie zich zal onthouden, niet tegen-
stemmen. Drie argumenten verantwoorden de onthouding. 
Ten eerste is men tegen het decreet dat de uitstap regelt. Het zet de weg 
open naar meer privatisering. 
Ten tweede is er onduidelijkheid over de toekomstige werking gelet op de 
mogelijke negatieve impact van de responsabiliseringsbijdrage. Zij kijkt 
ter zake uit naar de toelichting in de commissie van 15 februari. 
Ten derde wordt de provincie hier in de tang genomen. 
 
 
De heer GEUDENS zegt dat hij de werking van PONTES goed kent gelet op 
zijn 20 jaar ervaring als lid van het directiecomité. Hij is eveneens niet blij 
met de uittreding. Maar zeggen dat door deze uittreding het voortbestaan 
van PONTES in gevaar komt is een brug te ver. Beide partijen, PONTES en 
de provincie zijn tevreden over het voorliggend voorstel. 
 
 
Mevrouw NAERT zegt dat ze niet gezegd heeft dat de toekomst van 
PONTES wordt bedreigd. Ze maakt zich wel zorgen over de impact van de 
responsabiliseringsbijdrage. Voormeld argumenten gelden trouwens ook 
voor alle andere uittredingen. 
 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 7 onthouding. 

 
Stemming nr. 6. 

(inlassen 15) 
 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 Nr. 4/1 van de agenda 



 
 

8

 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 c : restauratie van het 
Schyvenorgel. Verrekening nr. 5. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 
Restauratie. Restauratie interieur. Fase 0.3b: dringende 
instandhoudingswerken - gewelven sacramentskapel. Ontwerp. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische 
scholen. Bouwen van nijverheidsklassen. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal sport- en 
recreatiecentrum De Nekker. Vervangen van de terreinverlichting. 
Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut 
voor technisch onderwijs. Renovatie daken blok A. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 
technisch onderwijs. Herstellen en uitbreiden van de sporthal. Ontwerp. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 
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(inlassen 21) 

De agendapunten 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 en 4/6 worden 

goedgekeurd met 66 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 22) 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 
en 13-14-15-16 (cluster 3). Tweede reeks aankopen (deelprojecten 3 in 
Herentals, 4 in Olen, 13 in Mol en Balen, en 14, 15 en 16 in Balen). 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 24) 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Erfpacht site Mie 
Maan. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 26) 
 

 
5. Onderwijs 
 

 
6. Energie, communicatie en ICT 
 

 

Nr. 6/1 van de agenda 
 
Provinciale Overheidsopdrachten – Opdracht voor diensten – Inhuring ICT 
consultancy - plaatsen opdracht, plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie zich zal onthouden. Zij verwijst naar 
de discussie hierover in de raadscommissie. Zij bepleit dat er eigen 
personeel wordt aangeworven voor de ICT-diensten. Ze wil zeker voor dit 
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domein, geen afhankelijkheid van de private instellingen. Het gaat soms 
wel om knelpuntberoepen die niet altijd betaalbaar zijn. Zij weet dat er 
gezocht wordt naar opwaardering van sommige functies. Zij ziet heil in 
meer samenwerking met ander openbare besturen zoals gemeenten maar 
ook provincies bijvoorbeeld met de provincie West-Vlaanderen. 
 
 
Mevrouw VERHAERT zegt dat ICT niet afhankelijk wordt gemaakt van 
externe bedrijven. Het tegendeel is waar ! Zij verwijst naar meer dan 15 
functies die sinds de aanvang van de legislatuur werden aangeworven. 
Haar motto hierbij is het slimmer maken van de eigen organisatie. 
Hier gaat het om tijdelijke opdrachten voor de opvang van 
piekmomenten. 
 
 
Mevrouw NAERT bepleit nogmaals voor samenwerking in het bijzonder 
met ander provincies. 
 
 
Goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 28) 
 

 7. Recreatie en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
Vrije Tijd. Toekenning van een provinciale borgstelling aan vzw Kempens 
Landschap voor de verwerving van gronden. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 11. 
(inlassen 30) 

 

 8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 9. Samenleving 
 

 

Nr. 9/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: 
Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig 
woonbeleid. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 



 
 

11

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 32) 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: 
Subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 34) 
 

 10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 

Nr. 10/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0550: 
Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid 
en Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 67 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 14. 

(inlassen 36) 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

Nr. 11/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending 
krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

De heer MERCKX vestigt graag de aandacht op een commentaar die hij 
hoorde in de raadscommissie: na 4 jaar besparingen bereiken de 
subsidies opnieuw het peil van 2014. Hij kan dit onmogelijk vooruitgang 
noemen. 
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De heer RÖTTGER geeft het grote plaatje: deze organen hebben zoals 
iedereen in de provincie de percentages moeten ondergaan, maar de 
situatie voorheen kregen zij geen enkel budget van de Vlaamse regering. 
De provincie heeft dus voor 97 % het gat dichtgereden. 
 
De heer MERCKX verwacht dat een sector die in het middelpunt van de 
aandacht staat, niet op moet bespaart worden. 
 
 
Goedgekeurd met 66 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 15. 

(inlassen 38) 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 
 
Mondiaal Beleid. Goedkeuring van nieuw subsidiereglement ter 
bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 
aanpassing van bestaande reglementen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 4 stemmen nee. 
 
Stemming nr. 16. 

(inlassen 40) 
 

 

Nr. 11/3 van de agenda 
 
Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

 

 

Nr. 11/4 van de agenda 
 
Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Samenwerkingsovereenkomst met 
coöperatieve El Recuerdo 2018-2027. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

De heer VANDENDRIESSCHE leest dat de samenwerkingsovereenkomst 
voor 10 jaar wordt verlengd. Hij meent dat deze beslissing een serieuze 
impact legt op het bestuur de volgende legislatuur. Hij verwacht ook meer 
evaluaties in de provincieraad van dit langdurende engagement. Hij hoopt 
dat de discussie opengegooid kan worden en hij meent dat er beter aan 
flankerende ontwikkelingssamenwerking gedaan kan worden. Spreker is 
ervan overtuigd dat twee plekken op de aarde kiezen om te ondersteunen 
niet de beste manier van ontwikkelingssamenwerking is. 
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De heer RÖTTGER meent dat dit project gekozen is op basis van een 
grondige screening. De evaluatie gebeurt constant, onder meer door een 
collega die gedurende een jaar vanuit Guatemala heeft getelewerkt. De 
coöperatieve werkt in moeilijke omstandigheden, maar heeft met de steun 
van de provincie al bergen verzet. Spreker meent dat door deze manier 
van samenwerking werkelijk een verschil gemaakt kan worden. Een 
dergelijke lange samenwerking biedt ook perspectieven voor de lokale 
werking. 
 
 
De agendapunten 11/3 en 11/4 worden goedgekeurd met 61 

stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 1 onthouding. 
 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 43) 
 
 
De heer UGURLU laat weten dat hij ja wilde stemmen in plaats van de 
onthouding die geregistreerd werd. 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 
13. Moties 
 

 

14. Interpellaties 
 
 
 
De raad gaat in besloten vergadering om 15.19 uur. 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 
 

 

Nr. 15/1 van de agenda 
 
Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst 
Omgevingsvergunningen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

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

deel. Er zijn 62 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 18. 

(inlassen 45) 
 

 
Nr. 15/2 van de agenda 
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Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst omgevingsberoepen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 46) 

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

deel. Er zijn 63 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
 
Stemming nr. 19. 

(inlassen 47) 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 15.20 uur. 


