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De vergadering wordt geopend te 14.04 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 JANSSENS Eric 
De heer KERREMANS Koen 
De heer LEMMENS Luk 
De heer MARCIPONT Daniël 
De heer MEEUS Michel 
Mevrouw MICHIELSEN Inge 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
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De heer PEETERS Bruno 
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 
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 gouverneur, mevrouw Annie Bwatu Nkaya, de heer Kris 
Merckx, mevrouw An Vanalme, mevrouw Silvy Van Beers en mevrouw Loes Van Cleemput. 
 



 
 

4

 
De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 OPENBARE VERGADERING 

 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Lemmens. 
 
 
Gedeputeerde LEMMENS blikt terug naar de afgelopen legislatuur en de belangrijkste 
uitdagingen en verwezenlijkingen van de afgelopen zes jaar. Het was een bijzondere 
legislatuur waarbij de provincie is verveld tot een meer performante organisatie, waarvan 
de vruchten nu en later geplukt worden. De spreker rekent erop dat deze vernieuwing 
voortgezet wordt. De onzekere toekomst van de provincie is misschien niet altijd 
comfortabel maar deze onzekerheid heeft wel tot een vooruitgang geleid, want zoals zo 
vaak worden prestaties makkelijker en beter neergezet als ieder op het juiste moment 
datgene doet dat hem ligt en de overige zaken aan een ander overlaat. Dat is ook wat er 
de voorbije legislatuur gebeurd is. Dankzij een goede samenwerking met de administratie 
hebben we ingezet op de creatie van een meer efficiënte overheid. Tot op het moment 
van de overheveling zijn we ook in de persoonsgebonden bevoegdheden blijven 
investeren en hebben we voor 267 personeelsleden gezocht naar een oplossing. 
 
Daarnaast stonden we deze legislatuur ook voor een financiële uitdaging door de 
afschaffing van het Provinciefonds in 2015, gevolgd door het schrappen van de Vlaamse 
tegemoetkoming in de vrijstelling in de onroerende voorheffing op materieel en outillage, 
en een vermindering in de opcentiemen op de onroerende voorheffing na de overheveling 
van de bevoegdheden. Toch hebben we deze financiële uitdagingen verwerkt zonder een 
belastingverhoging en is de continuïteit van de werking altijd gegarandeerd geweest. Dit 
was ook mogelijk dankzij de goede invoering van de beleids- en beheerscyclus in 2014 
welke ons toelaat om aan een betere meerjarenplanning te doen en een efficiëntere 
inning van de provinciebelastingen. 
 
In onze gestroomlijnde provinciewerking hebben we ook op politiek niveau meer focus 
aangebracht. Na het maken van goede akkoorden zetelen we vanaf de volgende 
legislatuur niet meer in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
intercommunales en uiteraard zullen we de volgende legislatuur met minder zijn. Een 
provincieraad die zal vergaderen in het hedendaagse raadszaal van het splinternieuwe 
provinciehuis, een bouw die het departement logistiek opgevolgd heeft naast tal van 
andere werkzaamheden, waaronder de renovatie van de schouwburg De Warande, DIVA, 
Lieven Gevaert-toren, speeltuinvernieuwingen, infrastructuurprojecten, groen- en 
recreatiedomeinen, de scholen, etc. Met als kers op de taart het nieuw provinciehuis, een 
hedendaagse werkomgeving voor de medewerkers, die voortaan plaats- en 
tijdsonafhankelijk kunnen waaierwerken. 
 
Medewerkers waarin wij als organisatie nog meer geïnvesteerd hebben door de legale en 
extralegale voordelen te verbeteren, maar vooral door talentmanagement. We selecteren 
op talent en willen dit talent koesteren met een intensief opvolgbeleid en zorgen zo voor 
een optimale output, voor zowel de werknemer als de organisatie. Door verdere 
optimalisatie van de interne communicatie willen we trouwens de onderlinge 
samenwerking tussen de waaierwerkende medewerkers en departementen bevorderen. 
Het sluitstuk is het digitale werken en de nieuwe start van het digitaliseringsproces. De 
digitalisering van de politieke besluitvorming was er ook zo een, want als overheid 
moeten we blijven inzetten op innovatie en performantie. 
 
Zo kwam ook Kamp C met een indrukwekkend staaltje innovatie in de actualiteit: een 
3D-printer die een twee verdieping tellend rijhuis zal printen. Niet alleen Kamp C heeft 
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zich ontpopt tot een ideale partner voor lokale overheden, leerinstellingen en bedrijven, 
maar ook de Hooibeekhoeve, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, het glastuinbouwloket, 
POM Antwerpen, etc. In die geest hebben we ook parallel met de bouw op de 
droogdokkensite een nieuwe toekomststrategie voor het Havencentrum ontwikkeld, met 
een geïntegreerde visie van het Havencentrum als een educatieve leeromgeving. 
 
Vanuit educatie en onderwijs spelen onze provinciale instellingen en scholen sowieso een 
belangrijke economische rol, met de invoering van het duaal leren en de uitbreiding van 
het deeltijds onderwijs met een focus op de technische en beroepsopleidingen en een 
versterking van het onderwijs in de technologische competenties. Zo spelen we zowel in 
op de vraag van schoolverlaters als op de vraag van de arbeidsmarkt. Ook buiten het 
leerplichtonderwijs hebben we nieuwe opleidingen ontwikkeld die tegemoet komen aan 
de veranderingen. Het PIME heeft daarnaast met MOS ingezet op de trajectbegeleiding 
van 262 scholen bij de vergroening van de schoolomgeving. Tenslotte heeft het 
onderwijs gepionierd met de invoering van de maximumfactuur. Het onderwijs is niet 
alleen kostbaar maar ook een kostelijk domein. Gelukkig kunnen we daarbij ook op de 
steun van andere overheden rekenen. Dit was ook het geval met het project Europa 
Direct, waarbij het educatief aanbod voor scholen werd aangepakt in pop-up Europa. 
 
Daarnaast werd deze legislatuur ook voor 73 miljoen EUR aan Europese subsidies naar 
onze provincie gehaald, waarvan 13 miljoen EUR werd toegewezen aan een provinciale 
entiteit. Zo werd de fietsinfrastructuur van de dienst mobiliteit ondersteund, want de 
voorbije legislatuur is sterk ingezet op fietsbeleid. In 2015 hebben we de eerste 
fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen kunnen infietsen. De voorbije jaren werd ook 
werk gemaakt van complexe missing links. Daarnaast is de fietsbarometer voor de 
gemeenten een belangrijk oriëntatiepunt voor hun fietsbeleid en met de 
mobiliteitsstudies hebben we onze bovenlokale rol waargemaakt. 
 
Een bovenlokale rol die ook naar voren komt in onze gebiedsgericht beleid dat we deze 
legislatuur met projecten zoals de Kanaalkant of ARO op de kaart hebben gezet. Samen 
met het departement vrije tijd is daarbij ook gewerkt aan de gebiedsgerichte 
programma’s zoals de PRUP Kempische Meren, De Merode, etc. We hebben bij deze 
ruimtelijke processen steevast werk gemaakt van participatie met een hoogtepunt bij de 
openbare bevraging rond de ontwerpnota Ruimte. In deze nota bekijken we het 
ruimtegebruik in onze provincie vanuit een veel ruimere invalshoek, waarbij ook andere 
beleidsdomeinen zoals economie en leefmilieu betrokken worden. De introductie van de 
omgevingsvergunning heeft dit proces ook bevorderd. De domeinen zijn ook samen met 
de inzichten van de nota ruimte aan de slag gegaan. Daarvan getuigt het ambitieuze 
detailhandel beleid waarbij we gezamenlijk pionierswerk verricht hebben. In de toekomst 
willen we ook meer concrete linken leggen naar bijvoorbeeld energie en milieubeleid. 
 
Deze legislatuur hebben de gemeenten massaal hun derde categorie waterlopen naar de 
provincie overgedragen en beheert onze provincie als grootste in Vlaanderen 2400 km 
waterlopen en 20 overstromingsgebieden. Gezien de klimaatveranderingen zullen hier 
nog uitdagende processen bij te kijken komen. In het kader van deze 
klimaatveranderingen is trouwens de voorbije legislatuur geïnvesteerd in groene 
groepsaankopen maar ook in landschaps- en klimaatprojecten. Zo werd er door 
samenwerking met regionale landschappen en bosgroepen 330.000 bomen en struiken 
aangeplant, 41 km trage wegen opengesteld en 1900 km in beheerplannen opgenomen. 
Onze groendomeinen en vzw Kempisch Landschap hebben zich ook ingezet voor het 
beheer van natuur en de bescherming en beleving van landschappen en erfgoed. Erfgoed 
waar we ook ingezet hebben met de forten, de archeologische depots en 
monumentenwacht. Erfgoed dat we een meerwaarde hebben gegeven door het te 
verbinden met toerisme en cultuurbeleving, met als prachtig voorbeeld het Kasteel 
d’Ursel dat zich al perfect heeft ingeschreven in de provinciale doelstelling om een 
kwaliteitsvol bovenlokaal en laagdrempelig vrijetijdsaanbod te bieden. Ook de andere 
groen- en recreatiedomeinen en de vzw Toerisme Provincie Antwerpen zetten hierop in, 
bijvoorbeeld door in te zetten op sociaal toerisme en autismevriendelijke attracties. 
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De spreker blikt tevreden terug op de voorbije legislatuur, maar stelt dat we ook verder 
kunnen reflecteren over de verdere koers van de provincie. Waar liggen de sterktes, 
waar kunnen we de rol als bovenlokale coördinator optimaal spelen en waar kunnen we 
loslaten? Vragen waar we in dialoog ten gronde over zullen moeten nadenken De spreker 
sluit af met een dankwoord voor de griffier, de administratie, de deputatie en de 
raadsleden. 
 
 
Gedeputeerde CALUWÉ geeft een toelichting naar aanleiding van de technische begroting 
2019 en blikt terug op de financiën van de afgelopen zes jaar. 
 
De begroting van 2019 is slechts een louter technische begroting, waarbij vertrokken is 
van wat reeds ingeschreven werd in het meerjarenplan. Daar zijn enkel om technische 
redenen een aantal aanpassingen aan gebeurd. Het budget 2019 moet uiteraard 
beantwoorden aan de richtlijnen die Vlaanderen daaromtrent heeft opgesteld. Dat wil 
zeggen dat er enkel een budget 2019 voorligt en we niet moeten kijken naar 2020 en 
2021. Het zal de nieuwe provincieraad zijn die het nieuw meerjarenplan voor de jaren 
2020 – 2025 zal goedkeuren en waarin het toekomstige beleid zal worden vastgelegd. 
 
De spreker bekijkt het voorliggende budget 2019 aan de hand van hetgeen werd 
vooropgesteld in het meerjarenplan en licht enkele wijzigingen toe. Zo dalen de 
personeelskosten met een kleine 2 miljoen EUR, ten gevolge van de overdracht van het 
statutair personeel aan de betrokken APB’s. Een tweede belangrijke wijziging is de 
voorspelde daling voor de inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. 
Dit is het gevolg van een vaststelling dat de ingreep waarbij geen compensatie meer 
gebeurt voor de vrijstelling voor materieel en outillage naarmate de tijd vordert zwaarder 
doorweegt. Hiermee zal de komende legislatuur ook nog rekening mee moeten worden 
gehouden. De opbrengst uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing is namelijk bij 
uitstek de belangrijkste bron van inkomsten. Voor de begroting van 2019 is het aandeel 
van dotatie en werking gelijk, namelijk 20 % en zien we tot slot dat het aandeel van de 
schulduitgaven daalt van 18 % naar 14 %. 
 
Als men kijkt naar de evolutie van de cijfers van 2014 naar 2019 ziet men zeer duidelijk 
de verschillende knikken in uitgaven en ontvangsten, ten gevolge van de afslanking van 
de provincies en de overdracht van een aantal van de bevoegdheden aan Vlaanderen en 
de stad Antwerpen. Daarnaast wijst de spreker eveneens op enkele grote fluctuaties bij 
de leningen en het resultaat van de vorige jaren ten gevolge van instructies van 
Vlaanderen met betrekking tot de boekingswijzen. Zo werkt de provincie Antwerpen 
voornamelijk met thesauriebewijzen waarvan Vlaanderen sinds kort vraagt om deze als 
korte termijn leningen te boeken met een weerslag in de cijfers. 
 
Wat betreft de ontvangsten zien we doorheen de jaren 2014 tot en met 2019 een 
dalende trend, onder meer door de stagnatie in de ontvangsten van de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing. Daarnaast zorgt de overdracht van de statutaire 
personeelsleden naar de betrokken APB’s voor een zuiverdere notatie van de 
ontvangsten. Ook bij de uitgaven ziet men grote wijzigingen in het meerjarenplan, onder 
meer in de subsidies en dotaties wat te wijten valt aan het feit dat cultuur niet meer tot 
de provinciale bevoegdheden behoort. De spreker besluit dat het exploitatiebudget 2019 
zoals decretaal vereist, in evenwicht is. 
 
Aangaande de investeringsbudgetten is het duidelijk dat bij het einde van de legislatuur 
het grootste gedeelte van de investeringen zijn uitgevoerd -denk maar aan het overzicht 
van gedeputeerde Lemmens van alle projecten van de afgelopen legislatuur- maar dat op 
het einde van dit jaar toch nog een belangrijk aandeel zal worden overgedragen naar 
2019. Niet alle investeringen die voorzien werden in 2018, zullen al in 2018 zijn 
uitgevoerd. 
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De spreker dankt tot slot de administratie en in het bijzonder de medewerkers van de 
departementen logistiek en financiën voor hun uitstekende ondersteuning. Dankzij deze 
ondersteuning is men erin geslaagd om een groot aantal projecten te realiseren ondanks 
alle besparingen en de afvlakking van de inkomsten, zonder een belastingverhoging. 
 
 
Mevrouw COLSON meent dat het met deze allerlaatste budgetbesprekingen in de huidige 
samenstelling met 72 raadsleden tijd is voor een terugblik, maar ook voor een afscheid. 
Ze wil graag verschillende personen bedanken voor hun inzet want de periode van 6 jaar 
is voorbij gevlogen. Spreekster onthoudt de geanimeerde discussies en raadsleden die 
zich wel eens boos maakten, maar ze heeft ook herinneringen aan de vriendschappen die 
ook over de partijgrenzen heen zijn ontstaan. 
 
Mevrouw Colson feliciteert de gouverneur met haar 10-jarig gouverneurschap. Met haar 
openingsrede geeft ze telkens stof tot nadenken: zero verkeersslachtoffers, modal shift in 
mobiliteit, een energie-neutrale provincie of energie-efficiëntie. Sommige ideeën lijken 
futuristisch, maar zonder mensen die dromen of visie hebben, zouden we de inzet missen 
om hiervoor te gaan. 
 
Spreekster wil ook de diensthoofden en leden van de deputatie bedanken voor hun werk 
in moeilijke omstandigheden: verlaagde budgetten en verlies van bevoegdheden zorgden 
voor onzekerheid. Toch is de afslanking steeds met aandacht voor de werknemers 
afgehandeld, met oog voor hun bezorgdheden en het grootste respect. 
 
Ook de collega-raadsleden verdienen een woord van dank. Iedereen droeg z’n steentje 
bij in hun vakgebied. Zo zijn we allemaal trotse G-sport ambassadeur, stond iedereen 
versteld van de pracht bij de opening van DIVA, gebruikt iedereen al eens een 
fietsostrade en bezoeken we allemaal geregeld een groendomein. In de toekomst moet 
de provincie meer dan ooit de streekmotor zijn die de gemeentes met elkaar verbindt. De 
ambities blijven hoog en dat betekent dat er prioriteiten gesteld moeten worden: waar 
kan de provincie een meerwaarde betekenen voor de burgers. 
 
Dat is zeker zo bij de fietsostrades, het paradepaardje van de provincie. De provincie 
Antwerpen is de fietsprovincie bij uitstek. Door in te zetten op veilig fietsverkeer en 
goede infrastructuur, zal er ook meer gefietst worden. Ook moet de provincie blijven 
bedrijven begeleiden om hun woon-werkverkeer op een duurzame wijze te organiseren. 
De provincie heeft een grote rol te spelen in de bovenlokale mobiliteitsproblematiek. 
 
Afgelopen zomer leerden we rekening houden met steeds extremer 
weersomstandigheden. De warme zomer was goed voor de bezoekerscijfers van de 
provinciale groendomeinen, maar het betekende ook een sterke stijging van het 
waterverbruik. De gouverneur heeft meerdere malen herhaalt om zuinig en rationeel om 
te gaan met het water. In het verhaal van klimaatadaptatie wordt rekening gehouden 
met ruimte voor water bij extreme neerslagperiodes, maar ook met de effecten van 
droogte. 
 
Ook de Nota Ruimte zal de gemeenten ondersteunen om hun ruimtelijke visie op maat 
uit te tekenen. Er ligt duidelijk nog genoeg werk op de plank. Spreekster sluit af met de 
hoop dat dit voor de collega’s die er maandag niet meer bij zullen zijn, geen afscheid is, 
maar dat men elkaar nog zal ontmoeten. Mevrouw Colson meent dat het een waar 
genoegen was om met iedereen te mogen samenwerken. 
 
 
De heer MEEUS vindt de toespraak van mevrouw de gouverneur steeds een belangrijk 
moment. Zij geeft dan inzichten met een gedurfde blik naar de toekomst. Een terugblik 
leert dat we uit het verleden moeten leren voor de toekomst, of zoals Gandhi zei: ‘De 
toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.’ 
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Vandaag wordt een technisch budget besproken waar de raadsleden die vanaf volgende 
week aan zet zijn het beleid op kunnen enten. Dit zal zijn met minder bevoegdheden, 
minder middelen en minder raadsleden. Het laatste is het logische gevolg van het eerste. 
Hoewel naar het laatste de meeste aandacht gaat. Voor sommigen is het blijkbaar nog 
niet genoeg geweest, afschaffen die provincies onder het motto minder ‘beroepspolitici’. 
De Brexit nadert zijn ontknoping, dus mogelijk binnenkort een ‘Proxit’. 
 
In de strijd tegen het argument ‘minder beroepspolitici’ stelt de heer Meeus voor dat de 
echte beroepspolitici hun oor te luisteren leggen bij de provincieraadsleden die worstelen 
met de tijd om de zittingen te kunnen bijwonen en hun werk als provincieraadslid te 
doen. Er zijn beroepspolitici die niet meer weten wat politiek engagement betekent. 
 
Spreker hoopt dat de nieuwe provincieraadsleden met veel enthousiasme hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Onze provincie is een provincie met streken en men 
moet blijven inzetten op een beleid op maat. Op dat vlak kan de provincie een verschil 
maken. De heer Meeus is ervan overtuigd dat als je geen lof krijgt, je nog harder moet 
werken. Hij hoopt dat de gehalveerde provincieraad slagkrachtiger zal zijn en dat de 
raadsleden, zonder beroepspolitici te zijn, toch uitdrukkelijk engagement tonen. 
 
De voorzitter van de VVP zei nog op het colloquium in 2016 dat als de provincie niet 
bestond, we ze dan zouden uitvinden. Dit komt omdat de provincie maatwerk biedt voor 
lokale noden. Spreker meent dat daarvoor een democratische sturing en controle 
noodzakelijk is. We mogen niet naar een maatschappij waar louter beroepsmensen het 
algemene kader reguleren naar de lokale noden. 
 
Tot slot dankt de heer Meeus iedereen voor de bijdrage die men leverde om de specifieke 
rol te spelen. Hij meent dat men het niet altijd eens hoeft te zijn, maar met oprechtheid 
in een debat kan alleen de kwaliteit van het beleid maar verbeteren. Hoewel de toekomst 
niet altijd brengt wat men heeft gehoopt, eindigt de heer Meeus met de woorden van 
Einstein: ‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van 
plan te leven.’ 
 
 
De heer GEUDENS vermeldt dat het Vast Bureau vroeg om bij deze laatste budget 
besprekingen terug te blikken op de afgelopen zes jaar. De heer Geudens maakt daarbij 
graag enkele kanttekeningen. Hij meent dat goed beleid niet enkel legislatuurgebonden 
is. Er worden goed voorbereidde projecten uit de vorige legislatuur uitgevoerd en ook de 
nieuwe legislatuur wordt al voorbereid. 
 
Bij een terugblik kan spreker niet anders dan vaststellen dat er betere perioden waren 
voor de provincie dan de afgelopen periode en dat is een understatement. Er waren 
minder middelen en minder bevoegdheden, de provincieraad reed met de handrem op. 
Als de provincie overleeft zal er nog harder gewerkt moeten worden. De kleinere 
provinciemotor zal meer brandstof nodig hebben. De organisatie wordt performanter 
gemaakt en er wordt gestreefd naar een meer efficiënte overheid. Spreker zijn lange 
ervaring leert hem dat de provincie het op veel gebieden beter doet dan andere 
overheden en zeker beter dan de relatief jonge Vlaamse overheid. 
 
De heer Geudens probeert mee te gaan in het optimisme van de gouverneur rond het 
voortbestaan van de provincies, maar hij heeft er niet te veel vertrouwen in. Hij vreest 
een nieuwe aanval op de provincies na de komende parlementsverkiezingen. 
 
Een belangrijke opmerking van spreker betreft de flauwekul van het onderscheid tussen 
persoonsgebonden en grondgebonden materie. Hij meent dat grondgebonden dossiers 
nooit de hele raad interesseren, terwijl iedereen wel kan meepraten en meedenken over 
persoonsgebonden materie. De opdeling hypothekeert het enthousiasme van de 
verkozenen en belemmert de free speech. Hij meent dat elk verkozen orgaan over alles 
moet kunnen discussiëren. 
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Dat is ook de sterkte van de rede van de gouverneur, meent spreker, dat zij een aantal 
grote problemen binnen en zelfs buiten onze provincie grondig analyseert en voorziet van 
consequente en doortastende oplossingen. 
 
Spreker vraagt aandacht voor de verwezenlijkingen die gedeputeerde Rik Röttger leverde 
voor een duurzame provincie, ook voor het klimaatadaptatieplan dat onder zijn leiding 
werd opgemaakt. Ook de uitbouw van de dienst Waterbeleid na de overname van de 
gemeentelijke waterlopen is een indrukwekkende prestatie. 
 
In het onderwijs heeft gedeputeerde Inga Verhaert een indrukwekkend palmares 
opgebouwd. In het secundair onderwijs zijn duizend extra plaatsen gecreëerd en ook de 
maximumfactuur is een succes. Ten slotte is ook de domeinschool een succes en de 
inspanningen om de uitval in het secundair onderwijs tegen te gaan zijn boordnodig voor 
onze samenleving. Daarnaast is er trots voor het Arboretum in Kalmthout dat 50.000 
bezoekers per jaar trekt en de landloperskolonie die mogelijk tot Unesco erfgoed kan 
uitgroeien. De groepsaankopen voor gas en elektriciteit georganiseerd door onze 
provincie zijn de belangrijkste van het land geworden en zetten de hele energiesector 
onder druk. 
 
De heer Geudens betreurt naast het goede werk ook de gemiste kans om de provincie 
een grotere rol te laten spelen op het genaamde middenveld waar 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten welig tieren en ontsnappen aan directe 
democratische controle. 
 
Spreker heeft 37 jaar deel mogen uitmaken van dit prachtige en dynamische bestuur. Hij 
is dankbaar over de 13 jaar als gedeputeerde en de 12 jaar als fractievoorzitter. Hij 
hoopt dat een nieuwe wijsheid zal neerdalen om te waarderen wat door de provincie 
mogelijk is geworden. Hij hoopt dat wanneer hij als oud-raadslid op bezoek komt, hij 
dezelfde warmte zal ervaren en dat er een toekomst kan zijn voor dit ondergewaardeerde 
bestuursniveau dat de heer Geudens altijd in zijn hart zal blijven dragen. 
 
 
De heer CLAESSEN meent dat bij deze laatste budgetbesprekingen van de huidige 
legislatuur niet alle beslissingen de goedkeuring van zijn fractie konden wegdragen. Al 
zijn er heel wat beleidsbeslissingen waar zij wel graag hun steun voor uitdrukken. Zo zijn 
daar de provinciale groendomeinen waar De Schorre met Tomorrowland gastheer is voor 
het grootste dancefestival ter wereld en ook de Velodroom bezoekers trekt. Daarnaast is 
ook het Rivierenhof in de prijzen gevallen. Het is een aangenaam en boeiend park, 
waarvan spreker hoopt dat de komende deputatie ervoor zal zorgen dat de parkings niet-
betalend blijven. 
 
Ook de inspanningen voor de fietsostrades en de PVI-campagnes kon de fractie steeds 
bekoren. Campus Vesta levert uitstekend werk en spreker hoopt dat zij meer 
bevoegdheden en middelen zullen ontvangen. Hij heeft ook respect voor het 
provinciepersoneel dat met de afslanking in woelig water kwam en sommigen hebben de 
provincie moeten verlaten. 
 
Daarnaast is de heer Claessen ook kritisch voor de deputatie waar soms weinig visie 
aanwezig was en een gebrek aan ploeggeest. Dit was recentelijk uitvergroot met de 
discussie rond het hoofddoekendebat in de stad Antwerpen. Ook de verspilzucht wordt 
gelaakt. Zo staat hier nu een nieuw provinciehuis dat met haar 80 miljoen EUR een 
megalomaan project is dat niet nodig was. Hij meent dat er in de toekomst een 
commissie opgericht kan worden om dergelijke projecten te toetsen aan hun financiële 
haalbaarheid. 
 
Ook voor het mondiaal beleid is spreker kritisch. Hij meent dat vaak steun gaat naar 
projecten in het buitenland, waar men beter investeert in de armoede in Vlaanderen. Ook 
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de verschillende moskeeën en koranscholen die uit de grond rijzen zijn volgens spreker 
niet de taak van de provincie. De heer Claessen meent dat er te weinig aandacht is 
besteed aan dierenwelzijn. En dit terwijl de verschillende opvangcentra in financiële 
moeilijkheden zitten. De provincie zou hier haar bijdrage kunnen leveren. 
 
Ten slotte had de heer Claessen graag van uittredend gedeputeerden Röttger en 
Verhaert vernomen of zij de uittredingsvergoeding zullen opvragen. 
 
 
De heer HELSEN meent dat de laatste budgetbesprekingen van deze legislatuur meteen 
ook de laatste raadszitting is in de zaal in het Bernarduscentrum. Het is een mooie 
locatie die ook in de jaren ’70 dienst deed als provincieraadszaal. Al misstaat het 
spreekgestoelte hier, dat bijgehouden is uit het provinciehuis. Een spreekgestoelte met 
een rijke historiek van 40 jaar toespraken. 
 
Bij een terugblik op de voorbije legislatuur komt onvermijdelijk de afslanking van de 
provincie aan bod. Tijdens de budgetbesprekingen van 2015 werd de vraag gesteld om 
een afzonderlijke raadscommissie te installeren rond de overheveling. Een dergelijke 
commissie is er nooit gekomen, want duidt op een gebrek aan transparantie. Er werd ook 
een voorstel gelanceerd om het Zilver- en Diamantmuseum onder te brengen in het 
provinciehuis om in dit huis naast een werkplek voor de provinciale diensten ook een 
toeristische trekpleister te huisvesten. 
 
In 2015 nam de Vlaamse regering een besluit over de afslanking van de provincies en op 
dat moment wachtte de provincie rustig af en speelde niet in op het besluit van de 
regering. Vanuit de fractie van de heer Helsen werd de vraag gesteld om de provincie 
vanaf 2017 opnieuw een degelijk en duidelijk gezicht te geven. 
 
De formele goedkeuring van het decreet in 2016 zorgde voor een vernieuwde taakstelling 
en een gewijzigde financiering van de provincie. Er volgde een pleidooi voor een 
democratisch echelon dat werkt voor alle steden en gemeenten in de provincie. De 
provincie zou een interessant aanbod kunnen leveren naar de gemeenten toe. Er werd op 
dat ogenblik veel gepraat over cultuur en het is dankzij die tussenkomsten dat de 
kunstschatten van de provincie nu een rondgang langst de gemeenten in de provincie 
kunnen maken. 
 
De heer Helsen klaagt de manier van behandelen aan van de APB’s en de EVAp-
structuren waarover in de provincieraad weinig of niet wordt gesproken. Er is geen 
afzonderlijke raad van bestuur, maar enkel een korte rapportering in de 
raadscommissies. 
 
Vandaag ligt het budget 2019 voor dat hetzelfde is als dat van 2018. Spreker wil zich bij 
de bespreking graag op 5 pijlers focussen. De provincie Antwerpen is een bloeiende en 
boeiende economische regio. Er moet meer mogelijk zijn dan een subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid waarbij projecten worden ondersteund. Het zou interessant 
zijn mocht de meerwaarde van onze provincie worden aangetoond. De fractie blijft de 
provinciebelasting in vraag stellen. Deze vorm van belasting is achterhaald en een 
hervorming van de belasting zou een echt positief signaal zijn voor de economie in de 
provincie. 
 
Er is veel werk op het vlak van mobiliteit. Er is lof voor het werk en de financiële 
inspanningen rond de fietsostrades. Spreker drukt zijn hoop uit rond de rol van de 
provincie bij de opmaak van een bovenlokaal mobiliteitsplan. Er kruipt zeer veel werk en 
inspanning in dossiers rond ruimtelijke ordening. De invoering van de 
omgevingsvergunning moet leiden tot een performanter vergunningensysteem. 
 
De klimaatwijzigingen bieden een uitdaging voor de provincie op het vlak van het beheer 
van de waterlopen. Op dat vlak kan de provincie veel betekenen voor de lokale besturen 
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en de burgers. Het provinciale onderwijs krijgt veel erkenning voor haar specifiek 
onderwijs, gericht op de arbeidsmarkt. Op het vlak van het gebiedsgericht werken in de 
heer Helsen fan van de regisseursrol van de provincie. Verschillende projecten, zoals de 
Kanaalkant, fortengordel,… bieden een meerwaarde voor de provincie en de regio. De 
focus moet daarbij liggen op het ondersteunend beleid met een korte link tussen de 
lokale besturen en de provincie. 
 
Ten slotte biedt de heer Helsen enkele tips aan voor de komende legislatuur. Op fiscaal 
vlak dringt een hervorming zich op van de belastingreglementen. Deze hervorming dient 
te gebeuren met aandacht voor de groeiende groep alleenstaanden, met aandacht voor 
de bedrijven. De bedrijfsbelasting werkt nog als een oppervlaktebelasting wat een 
moeilijk systeem is waar veel controle nodig is op de aangiftes. 
 
De provincie zijn een intermediair beleidsniveau tussen de Vlaamse overheid en de lokale 
besturen. Op dat vlak dient de provincie haar meerwaarde aan te tonen. De provincie 
moet een burgernabij, democratisch, transparant en doelmatig bestuursniveau zijn. Waar 
de inwoners betrokken worden bij het beleid en zorgen voor een openheid van bestuur. 
Het nieuwe decreet moet leiden tot minder interbestuurlijke concurrentie, een daling van 
de beheerskosten en een afname van de administratieve lasten. 
 
De grote vraag die hangende is of in 2019 de stap richting de definitieve afschaffing van 
de provincies zal volgen of komt er een tweede leven van de nieuwe provincies. Het is 
belangrijk om afgeslankt een nieuwe dynamiek te zoeken. 
 
De fractie van spreker heeft kritisch toegekeken op het beleid van de voorbije jaren. er 
zijn voorstellen en suggesties aangereikt. De heer Helsen dankt ten slotte voor ieders 
aandacht en de samenwerking gedurende de afgelopen jaren. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE neemt het op zich om op deze unieke historische locatie 
ook de oorsprong en geschiedenis van de provincies te kaderen. Hij meent dat de 
provincie een oud Belgisch relict zijn. Een scalp die de Vlaams-nationalisten graag op hun 
palmares willen binnenrijven. De provincie werkte ooit als stabiele factor in de luwte en 
de gemeenten konden terugvallen op een sterke, provinciale organisatie voor hun eigen 
werking. 
 
Spreker meent dat de provincie heel wat van haar pluimen heeft verloren als de leden 
van de deputatie elkaar zo hard hebben bestookt als vlak voor de verkiezingen van 14 
oktober toen gedeputeerde Verhaert zwaar op de korrel werd genomen door de 
coalitiepartner in het dossier van de groepsaankopen. 
 
Het dossier van de groepsaankopen blijft overigens vragen oproepen omdat de winnaars 
niet degelijk scoren in de rapporten van Greenpeace rond groene stroom. De fractie ijvert 
voor leveranciers die 100 % en in België geproduceerde groene energie leveren en voor 
naleving van het charter van de CREG rond prijsvergelijkingen. Hij meent dat vooral een 
bedrijf profiteert van de groepsaankopen. 
 
In de discussie rond het voortbestaan van de provincies wordt de heer Vandendriessche 
aangesproken over de rol van de provincie, maar hij meent dat dit niet het juiste niveau 
is voor dat debat. Het is het Vlaams parlement dat zal beslissen, maar spreker hoopt dat 
dit gepaard gaat met een grondig debat waar alle stakeholders worden gehoord en dus 
eventueel ook de provincieraadsleden. 
 
De afslankingsoperatie van de provincie was erop gericht om de bestuurlijke 
verrommeling tegen te gaan en ook een besparingsoperatie. Weinigen zullen zeggen dat 
dit een geslaagde operatie is geweest. Ze is financieel in een zero-sumgame geëindigd. 
Enkel de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden zijn nu nog bij de provincies wat de 
fractie niet betreurt want het zijn uitermate groene thema’s. De clustering van 
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bevoegdheden leek een nobel streven om homogeniteit te creëren, maar dit is ook 
rommelig gebeurd. Zo is onderwijs, bij uitstek een persoonsgebonden bevoegdheid nog 
provinciaal gebleven. Daarnaast zijn ook cultuurcentra zoals De Warande en het Suske- 
en Wiskemuseum provinciaal gebleven.  
 
Spreker gaat in op de stelling dat de provincies overbodig zouden zijn nadat de 
gemeentefusies een feit zullen zijn. Hij meent dat een vereniging van enkele gemeenten 
niet maken dat de provincies niet noodzakelijk zijn. De provincies werken op een veel 
grotere schaal en dat is net hun kracht. De provincie is opgebouwd uit streken die de 
krachten bundelen. Spreker meent dan ook dat het geen goed idee is om het 
tussenniveau tussen Vlaanderen en de gemeenten af te schaffen. Hij meent dat de 
provincies as such misschien verdwijnen, maar meent dat een sterk tussenniveau nodig 
zal blijven. 
 
De bevoegdheden van de provincie zijn problematieken die de gemeentes niet op hun 
eentje kunnen aanpakken. Het zijn ook bij uitstek politieke beleidsdomeinen die niet 
enkel overgelaten kunnen worden aan een administratie. Dat is ook de grootste 
bekommernis nu de provincies uit de intercommunales zijn moeten terugtrekken. Het 
belangrijke systeem van checks and balances verdwijnt hierdoor in de intercommunales. 
 
Het provinciaal onderwijs heeft zich gespecialiseerd in niches die geen enkel ander 
onderwijsniveau wilde of kon organiseren. Dit zijn uitstekende scholen die hun plaats in 
het onderwijslandschap meer dan waard zijn. Het afschaffing van de provincies zou 
moeilijk worden voor het provinciaal onderwijs. Spreker stelt voor om die scholen een 
plaats te geven in de streekwerking. 
 
De heer Vandendriessche besluit dat het bovenlokale tussenniveau niet afgeschaft mag 
worden. Het beleid moet gevoerd worden op een niveau dat relevant is en best in een 
afgebakende stadsregio of streek waar mensen zich mee identificeren. Spreker stelt voor 
om de streken van de provincie te laten floreren en dit onder meer door grondig 
uitgewerkte participatie van de burgers. De onafhankelijke, objectieve blik van de 
provincies maakt haar kracht uit en mag niet verloren geraken. Ook de overkoepelende 
blik om tegenstellingen te overstijgen moet behouden blijven. Spreker meent dat er op 
een constructieve manier oppositie werd gevoerd door zijn fractie, steeds met respect 
voor de concullega’s. 
 
 
Mevrouw NAERT start haar terugblik met haar eerste indruk toen men moest rechtstaan 
als mevrouw de gouverneur binnenkwam om haar openingsrede te houden. Ze dacht: 
‘waar ben ik nu terecht gekomen’. Een tweede verassing kwam er toen ze niet mocht 
debatteren na een mondelinge vraag. Maar spreekster meent dat je op den duur alles 
weet te plaatsen. Ze heeft met haar fractie zich ingespannen om een onderbouwde 
bijdrage te leveren en het debat aan te wakkeren. Er is hard gewerkt en dat wordt 
bewezen door de verschillende interpellaties, mondelinge vragen en tussenkomsten die 
werden ingediend. De fractie deed dit telkens vanuit het principe straat-raad-straat. 
 
Er is verzet gepleegd tegen de zware besparingsmaatregelen van het gouverneur 
Kinsbergencentrum in Wilrijk, welke hulp biedt aan kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen. Men wilde een subsidie van 1 miljoen EUR schrappen, maar er 
blijven toch nog 600.000 EUR aan subsidies behouden. De sluiting van MODEM is niet 
verhinderd en ook het PCMA (provinciaal centrum voor metabole aandoeningen) kreeg 
zware klappen. 
 
Daarnaast was er wel voldoende geld voor zaken die niet nodig zijn, volgens spreekster. 
Zo was er de subsidie voor het kunstwerk van Arne Quinze in De Schorre en de 10 
miljoen EUR subsidie voor de akoestische werken en renovatie aan het dak van het 
Sportpaleis. Tijdens de operatie rond de afslanking van de provincie heeft de fractie 
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gestreden voor het behoudt van jobs. Gelukkig zijn naakte ontslagen veelal vermeden en 
was er een regime van gunstige interne mobiliteit. 
 
Mevrouw Naert brengt ook de moskee De Koepel in herinnering waarvan werd 
aangetoond dat deze niet staatsgevaarlijk was. Een van de laatste strijdpunten was de 
afschaffing van het hoofddoekenverbod. De fractie pleitte ook voor een ander museaal 
beleid met gratis toegang. 
 
Men pleit voor meer inspanningen om laaggeschoolden aan het werk te krijgen en 
cursussen te subsidiëren om jongeren voor te bereiden om deel te nemen aan 
overheidsexamens. De onverantwoord hoge vergoedingen voor toppolitici werden op de 
korrel genomen alsook de zeer hoge uittredingsvergoeding van gedeputeerden. De 
fractie werd gevolgd in haar voorstel om niet meer samen te werken met Easypost 
waarvan duidelijk werd dat ook de administratie bedenkingen had. 
 
Ten slotte kijkt mevrouw Naert naar de toekomst en wenst alle provincieraadsleden veel 
succes toe. Ze meent dat de toekomstige raadsleden het zullen moeten opnemen tegen 
een nog grotere machtsconcentratie van de N-VA, waar ook de belangrijkste 
bevoegdheden worden geconcentreerd. Mevrouw heeft nog een woord van dank voor de 
ambtenaren die in de provincieraadscommissies steeds beschikten over een zeer grote 
dossierkennis. Het was een plezier om samen te werken en er werd veel van hen 
bijgeleerd. 
 
 
De VOORZITTER dankt de sprekers en schorst de vergadering om 15.55 uur. 
 
 
De VOORZITTER opent opnieuw de vergadering om 16.12 uur. 
 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Lemmens alvorens over te gaan tot 
de stemming. 
 
 
De heer LEMMENS blikt terug op de tussenkomsten van de zeven fractievoorzitters over 
de realisaties van de afgelopen zes jaar. De spreker stelt dat er veel is stilgestaan bij de 
afslanking van het provinciebestuur en bij de rol van de provincie in de toekomst met 
veel vragen. De spreker stelt dat het correct werd aangehaald dat dit een debat is dat 
niet in de provincieraad zal gevoerd worden - ook niet in de toekomst - maar dit debat in 
Vlaanderen zijn beslag zal krijgen. 
 
De heer Lemmens onthoudt dat er heel wat positieve zaken naar voren werden gebracht 
door de sprekers. Iedereen heeft gezien dat de deputatie en de provincieraad de 
afgelopen zes jaar toch op een moeilijke manier hebben moeten besturen, maar ondanks 
deze moeilijkheden toch zijn blijven besturen. De spreker heeft van verschillende mensen 
gehoord, ook vanuit de oppositie, dat de deputatie met een aantal initiatieven de 
provincie toch op de kaart heeft gezet. De spreker meent dat als hij ziet welke 
initiatieven naar de bevolking toe zijn georganiseerd, op hoeveel plekken de deputatie 
aanwezig is geweest om op een zeer transparante manier te communiceren over het 
beleid, dat kan men dan niet verwijten dat ze niet transparant zijn geweest. De spreker 
stelt dat de provincie inderdaad ook die streekmotor is geweest, op vlak van mobiliteit, 
waterbeleid, landbouw en onderwijs. 
 
De gedeputeerde stelt dat na het wegvallen van welzijn, cultuur, jeugd en sport, dat de 
provincie verder is blijven gegaan en zelfs meer heeft gedaan. We zijn blijven investeren 
in de persoonsgebonden materies, zelfs toen men wist dat deze niet meer tot de 
provinciale bevoegdheden zouden behoren. De spreker meent dat dit de kracht was van 
alle collega’s, meerderheid en oppositie, die begrepen dat de mensen die op zeker 
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moment het bestuur moesten verlaten met een goed gevoel dienden weg te gaan door te 
blijven investeren in deze domeinen. 
 
De spreker stelt dat we de toekomst een kans moeten geven. Je kan altijd naar het 
verleden kijken, maar spreker gelooft dat er voor het provinciebestuur een toekomst is 
als een ondersteunend bestuur naar de gemeenten. De coalitie die vanaf 3 december aan 
het stuur zal komen, zal van gedachten wisselen over het nieuw beleid en de toekomst 
en het is aan de nieuwe deputatie om te kijken hoe ze omgaan met de toekomst. 
 
 

 0. Provinciale overheid 
 

 1. Cultuur 
 

 2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 

Nr. 3/1 van de agenda 
 
APB Havencentrum. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 4) 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 
 
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 
 
APB KampC. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 
 
APB Hooibeekhoeve. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

 
De heer VANDENDRIESSCHE meldt dat zijn fractie zich zal onthouden 
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voor de punten 3/2 en 3/4. 
 
 
Mevrouw NAERT meldt dat haar fractie zich zal onthouden op alle punten. 
Enerzijds gaat het hier over een technische begroting, doch zijn de 
dotaties het resultaat van de besparingen in het meerjarenplan, welke 
haar fractie verworpen heeft. Voor het overige zijn er geen spectaculaire 
wijzigingen en doet het personeel en de directies hun uiterste best om 
een maximale dienstverlening te bieden. 
 
 

De agendapunten 3/1, 3/2, 3/3 en 3/4 worden goedgekeurd met 

48 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 8) 
 

 

Nr. 3/5 van de agenda 
 
POM Antwerpen. Jaarverslag 2017. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 onthoudingen.  
 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 10) 
 

 

Nr. 3/6 van de agenda 
 
ERSV provincie Antwerpen. Jaarrekening 2017. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

4. Financiën en logistiek 
 
 
Mevrouw NAERT meldt dat haar fractie zich net zoals de vorige jaren voor 
alle punten omtrent de belastingen tegen zal stemmen. Haar fractie is van 
mening dat de provinciebelasting geen rechtvaardige belasting is omdat 
het geen progressieve belasting is. Daarnaast heeft haar fractie 
bedenkingen bij het feit dat de belasting hetzelfde is gebleven ondanks 
dat de bevoegdheden drastisch verminderd zijn. 
 
 
De gedeputeerde CALUWÉ antwoordt dat de belastingvoet voor de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing van de provincie drastisch is 
gedaald ten gevolge van de hervorming. Het aandeel van Vlaanderen is 
dan weer evenredig gestegen, maar het aandeel van de provincie is 
gedaald. Hierdoor is er geen ruimte om de provinciebelasting op de 
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gezinnen te verlagen. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Algemene provinciebelasting. Reglement 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 11 stemmen nee en 3 

onthoudingen.  

 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 13) 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2019. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 12 stemmen nee en 3 

onthoudingen.  

 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 15) 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

 
Mevrouw MICHIELSEN stelt dat het belangrijk is om ondernemerschap te 
promoten en herneemt haar voorstel van maart 2018 voor een 
bijkomende vrijstelling of vermindering voor de student-zelfstandige. Zij 
stelt vast dat acht maanden later de deputatie in het belastingreglement 
2019 voor de provinciebelasting op de bedrijven geen dergelijke 
vrijstelling of vermindering heeft voorzien.  
 
In het advies van de administratie op haar voorstel leest spreker dat “in 

principe een vrijstelling voor student-zelfstandige zou kunnen ingevoerd 

worden” weliswaar met enkele kanttekeningen en tegenargumenten van 
dergelijke uitzondering. Spreker stelt dat het voornaamste tegenargument 
luidt dat “elke vrijstelling in het belastingreglement uitgebreid 

gemotiveerd moet worden en dat het de toets van het gelijkheidsbeginsel 

dient te doorstaan. (…) Elke vrijstelling die in het belastingreglement 

wordt ingeschreven, is steeds een potentiële bron van betwistingen, 

voornamelijk op basis van het gelijkheidsbeginsel.” 
 
De spreker stelt dat de opgebouwde argumentatie tegen kan gemaakt 
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worden bij elk van de bestaande verminderingen, maar net zoals er 
hiervoor beleidskeuzes zijn genomen, kan er ook een beleidskeuze 
worden genomen in het voordeel van het nieuwe statuut van de student-
zelfstandige. De spreker vraagt dan ook waarom deze beleidskeuze niet 
werd gemaakt gelet op het feit dat de deputatie acht maanden de tijd 
heeft gehad om een juridisch sluitend reglement te maken en gelet op het 
feit dat de bestaande verminderingen nooit werden aangevochten. Wat 
maakt dat de bestaande beleidskeuzes werden behouden, gelet op het 
risico op het aanvechten van de bestaande verminderingen? 
 
 
De heer CALUWÉ antwoordt dat het voorstel inderdaad is onderzocht en 
een advies werd gevraagd van de fiscale administratie. Dit advies was 
ongunstig, enerzijds om redenen van een mogelijke betwisting op grond 
van het gelijkheidsbeginsel en anderzijds door de onmogelijkheid om dit 
automatisch door te voeren. Dergelijke uitzondering zou telkenmale 
handmatig moeten worden aangevraagd aangezien de student-
zelfstandigen niet heel hun leven onder dit statuut ressorteren. Dit is één 
van de redenen waarom onze administratie dit nu negatief adviseert. 
 
In de toekomst zal echter heel het belastingreglement ten gronde worden 
bekeken en zal er een hervorming volgen. Bij deze hervorming zal het 
voorstel worden bekeken. 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN stelt dat zij op nagenoeg elk tegenargument een 
antwoord kan formuleren dat het argument countert. De spreker haalt het 
voorbeeld aan dat de administratie in vraag stelt of men wel dergelijk 
risico op aanvechting moet nemen gelet op de beperkte groep. Spreker 
mocht van de administratie een lijst bekomen over het aantal 
gepensioneerden. Slechts 2500 gepensioneerden vallen onder het 
verminderde tarief van 31 EUR en slechts 90 gepensioneerden vallen 
onder het zeer lage tarief van 14 EUR. Spreker vraagt zich af waarom 
hiervoor een aparte statuut is voor 90 gepensioneerden. 
 
Mevrouw Michielsen haalt tevens het argument aan dat elke aanvraag 
manueel verwerkt moet worden wat arbeidsintensief is. Spreker stelt dat 
in zekere zin de huidige vrijstelling voor gepensioneerden ook manueel 
ingevuld en nagekeken moet worden. Men hoeft slechts een regel toe te 
voegen aan het belastingformulier en men kan terugvallen op de 
bewijsstukken die de studenten op dat moment kunnen aanleveren of de 
bewijsstukken die de studenten bezorgen aan het sociaal 
verzekeringskantoor. Wat betreft de opmerking dat men dergelijk risico 
niet wenst te lopen voor een relatief klein bedrag, stelt de spreker dat 96 
of 98 EIR voor studenten geen habbekrats is. Spreker stelt dat het van 
weinig respect getuigt voor de fractie of student-ondernemers dat men na 
8 maanden het voorstel niet terdege heeft onderzocht om dit toe te 
passen in het belastingreglement 2019. 
 
 
De heer CALUWÉ antwoordt dat het invoeren van dergelijke uitzondering 
100.000 euro minder inkomsten tot gevolg heeft. De spreker stelt dat het 
wellicht veel makkelijker is om te werken via een tegemoetkoming voor 
de student-zelfstandige dan een vrijstelling of vermindering in het 
belastingreglement. De nieuwe deputatie zal hierover moeten oordelen. 
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Mevrouw MICHIELSEN haalt aan dat de gedeputeerde Caluwé in zijn 
repliek van maart 2018 aanhaalde dat er ooit een subsidie bestond voor 
kleine zelfstandigen, maar dat deze moest worden afgeschaft op last van 
de toezichthoudende overheid. Spreker stelt dat als de gedeputeerde een 
vestzak-broekzak operatie voorstelt, hij ingaat tegen hetgeen hij acht 
maanden eerder heeft verteld. Wat betreft de financiële impact van 
116.000 EUR bij vrijstelling, stelt de spreker dat ook een vermindering 
kan worden toegestaan, waardoor het over een kleiner bedrag zou gaan 
dan aangehaald in het advies van de administratie. 
 
 
Mevrouw NAERT treedt raadslid Michielsen deels bij en stelt dat ze zich 
stoort aan het feit dat het belastingreglement echt aan hernieuwing toe is. 
Spreker vraagt zich af waarom zoveel moeilijkheden voor een klein 
bedrag van 116.000 EUR? Als een kleine inspanning een bepaalde groep 
ten goede komt, waarom niet? Spreker concludeert dat een herziening 
nodig is en haalt dit ook aan als één van de redenen waarom haar fractie 
tegenstemt.  
 
 
Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 11 stemmen nee en 4 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 17) 
 

 
5. Onderwijs 
 

 

Nr. 5/1 van de agenda 
 
APB Inovant. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

 

 

Nr. 5/2 van de agenda 
 
APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

 

 

Nr. 5/3 van de agenda 
 
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

De agendapunten 5/1, 5/2 en 5/3 worden goedgekeurd met 47 

stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 
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Stemming nr. 6. 
(inlassen 21) 

 

 

Nr. 5/4 van de agenda 
 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -rekening 2017. 
Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
6. Energie, communicatie en ICT 
 

 
7. Recreatie en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

 

 

Nr. 7/2 van de agenda 
 
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 24) 

 

 

Nr. 7/3 van de agenda 
 
APB Toerisme Provincie Antwerpen. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

 

 

Nr. 7/4 van de agenda 
 
EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

 

 Nr. 7/5 van de agenda 



 
 

20

 
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. Budget 2019. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

De agendapunten 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 en 7/5 worden goedgekeurd 

met 47 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 28) 
 

 

Nr. 7/6 van de agenda 
 
Toegestane subsidies. Subsidie aan Kempens Landschap vzw. Financieel 
en werkingsverslag 2017. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
APB Warande. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 31) 
 

 

Nr. 8/2 van de agenda 
 
APB Campus Vesta. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 33) 
 

 
9. Samenleving 
 

 Nr. 9/1 van de agenda 
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APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 34) 

 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

De agendapunten 9/1 en 9/2 worden goedgekeurd met 47 

stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 36) 
 

 

Nr. 9/3 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw. Jaarverslag 2017. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 

Nr. 10/1 van de agenda 
 
APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen. Budget 
2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 38) 

Goedgekeurd met 46 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 11. 

(inlassen 39) 
 
 
De heer VERHAEVEN meldt dat er voor hem nog een ja-stem mag 
genoteerd worden. 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 
Nr. 11/1 van de agenda 
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APB PIH. Budget 2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 40) 

Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 41) 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Budget 2019. Advies van het Rekenhof. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Budget 2019. Beleidsnota en financiële nota. Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen 43) 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 15 stemmen neen. 

 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 44) 
 

 
De VOORZITTER meldt dat op 28 november om 10.00 uur de laatste 
provincieraadszitting zal plaatsvinden in het Nieuw Provinciehuis. De voorzitter meldt ook 
dat er is vastgesteld dat de heer El Aboussi de presentielijst heeft ondertekend, maar 
niet aanwezig was. Om deze reden stelt de voorzitter voor om de zitpenning niet toe te 
kennen aan de heer El Aboussi. 
 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 16.41 uur. 


