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De vergadering wordt geopend te 14.00 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 FRANÇOIS Catherine 

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 

De heer VALKENIERS Bruno 

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 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: / 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

 

De VOORZITTER betuigt zijn medeleven met het overlijden van de moeder van de heer 

Valkeniers. Hij geeft mee dat meneer Valkeniers morgen niet aanwezig zal zijn op de 

provincieraad. De voorzitter vraagt ook aan de sprekers om vandaag de timing goed in 

het oog te houden. Hij geeft het woord aan gedeputeerde Lemmens. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat een jaar geleden het ambitieuze bestuursakkoord voorgesteld 

werd. Er werden uitgesproken keuzes gemaakt en voorgesteld. Deze keuzes zijn nu 

vertaald in tastbare cijfers. De spreker drukt zijn dank uit aan zijn collega-

gedeputeerden, de griffier, de financieel beheerder en alle medewerkers. Dit is een 

performante overheid die dienstbaar is naar lokale besturen toe om de lokale plannen 

mee uit te schrijven. 

 

De provincie kiest voor duurzaamheid, wat kansen biedt voor de toekomst. Zo worden de 

SDG’s (sustainable development goals) geïncorporeerd in de doelstellingenboom. Het 

doel is om holle slogans te overschrijden en een methodologie te ontwikkelen om de 

vooruitgang op het vlak van SDG’s te meten. Deze methodologie kan later met de 

gemeenten gedeeld worden. Er is een transversale aanpak nodig. 

 

Er is ook aandacht voor de ecologische transitie om de milieu-impact van de 

verstedelijking te reduceren. Hiertoe wordt het ecologisch herstel van de riviervalleien 

voorop gesteld, net als het herstel van het functioneel ecologisch netwerk. Er is ook 

aandacht voor water: zowel overlast als droogte. En landschappelijk waardevolle 

gebieden worden gevaloriseerd. 

 

Spreker vervolgt dat er ook ingezet wordt op een ruimtelijke transitie die een oplossing 

biedt voor een maatschappelijk probleem. Er wordt verder ingezet op de vier ruimtelijke 

principes: 

1. Zuinig ruimtegebruik; 

2. Veerkracht; 

3. Nabijheid en bereikbaarheid; 

4. Eigenheid. 

Hiertoe worden zeven strategieën gehanteerd die handvaten bieden voor vraagstukken 

van gemeenten rond ruimte-impact. Op die manier kunnen de verschillende beheerders 

van open ruimte elkaar versterken. 

 

Er wordt ook een ruimtelijk kader voor de landbouw gecreëerd, kernen worden versterkt 

en er is ook aandacht voor detailhandel en baanwinkels. 

 

Inzake mobiliteit wordt ingezet op de modal shift om zoveel mogelijk het fietsen te 

stimuleren. Hiertoe worden subsidies voorzien voor gemeenten om schoolomgevingen 

veiliger te maken voor zwakke weggebruikers. Ook wordt er nog steeds geïnvesteerd in 

de aanleg van fietsostrades. 

 

Het onderwijs wordt versterkt: zowel het eigen provinciaal onderwijs als via het 

flankerend onderwijsbeleid, om kansen te geven en de regio op de kaart te zetten. Via 

onderwijs worden talenten gecreëerd voor de economische groei van deze regio. 
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Met het gebouw van het provinciehuis laat het bestuur een sterk staaltje samenwerking 

zien. Met dit energieneutrale gebouw zet de provincie de toon voor het patrimonium. Er 

wordt ingezet op innovatie, kennis en transitie. 

 

 

De heer CALUWÉ belooft de meerjarenbegroting voor te stellen, hij zal ongeveer 

hetzelfde presenteren als op de verenigde raadscommissies, want het meerjarenplan is 

ondertussen niet gewijzigd. 

 

Het bestuursakkoord dat vorige jaar werd voorgesteld is ondertussen vertaald naar een 

meerjarenplan. Dit werk is geleverd in een moeilijke context, waar er vorige legislatuur 

belangrijke besparingen gebeurden en het bestuur minder opbrengsten had wegens het 

wegvallen van compensaties voor door Vlaanderen toegekende vrijstellingen in de 

onroerende voorheffing. Tijdens de onderhandelingen rond het Vlaams regeerakkoord 

was er wat hoop op een bijdrage vanuit de Vlaamse overheid voor het betaalbaar houden 

van de pensioenen van de voormalig statutaire ambtenaren. Maar deze bijdrage staat 

niet open voor provincies, omdat deze blijkbaar niet onder de noemer lokaal bestuur 

vallen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing mogen ook niet verhoogd worden 

tot en met 2022. 

 

Het bestuur verwacht wel andere ontvangsten. Zo zijn er enkele verkopen gepland, ook 

kan de provincie rekenen op de middelen uit de streekfondsen wat een vertraagde 

opbrengst is voor de uittreding uit de intercommunales. Daarnaast zijn enkele 

besparingen gerealiseerd door uitgaven scherper te budgetteren en Inovant en het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut over te dragen. Daarnaast is er geen indexsprong voorzien 

in de personeelskosten en is geen indexering doorgevoerd voor de werkingskosten. Door 

deze maatregelen kan het nieuwe beleid geleidelijk groeien. Ook in de exploitatiekosten 

is een geleidelijke toename te zien. 

 

De autofinancieringsmarge moet tegen het einde van de legislatuur positief zijn, maar 

het bestuur zorgt ervoor dat deze tegen 2021 al positief is. Dat dit niet het geval is in 

2020 heeft te maken met het uitboeken van de gelden van het pensioenfonds voor de 

statutairen die in een ander fonds zullen ondergebracht worden. Het voorzien van een 

exploitatie uitgavenbudget hiervoor in 2020, zorgt voor een negatieve 

autofinancieringsmarge. 

Hierdoor kan er netto geïnvesteerd worden in verschillende domeinen, waarvan de 

fietsostrades de belangrijkste zijn. 

 

 

Mevrouw COLSON meent dat het met de budgetbesprekingen een tijd is om vooruit te 

kijken. Ze is er zeker van dat de discussies niet saai zullen zijn en hoopt op boeiende 

debatten. Bij het begin van de budgetbesprekingen wil ze graag een woord van dank 

uiten: aan de gedeputeerden voor hun inleiding, aan de gouverneur om haar interessante 

toespraak over schone lucht en aan de griffier en de kabinetten om het geleverde werk. 

 

Het bestuur zal besparen waar kan en investeren waar het moet. Daarbij zet de provincie 

in op ondersteuning voor de lokale besturen met een focus op de inhoud. 

Mevrouw Colson hoorde deze week opnieuw verontrustend nieuws over de Vlaamse 

leerlingen die achteruit boeren. Daarom is het belangrijk om te investeren in het 

onderwijs. De provincie doet dit door in te zetten op kwaliteit: investeren in didactisch 

materiaal en gebouwen, maar vooral door de planlast voor de leerkrachten te verlagen. 

Er wordt niet bespaard op onderwijs, zo wordt het budget voor fuifbussen overgeheveld 

naar het onderwijs. Van een nice to have naar een must. 

 

Ook op het vlak van mondiaal beleid zal er meer effectieve steun zijn voor het Zuiden. Er 

wordt ook ingezet op herbossen wat een positief effect heeft op het milieu. Gezonde lucht 

en droge voeten: lucht en water daar gaat het over. 
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Zo worden we de laatste tijd gespamd met persberichten over boomplantacties. Omdat 

bebossing de beste klimaatmaatregel is voor ecosysteemherstel. Er wordt ook ingezet op 

herstel van de natuurlijke beekvalleien. Ook inzake natuurherstel wordt ondersteuning 

geboden aan de gemeenten. Hiertoe moeten niet per se meer mensen aangenomen 

worden, maar wordt er geïnvesteerd waar de return ten dienste van de bevolking staat. 

 

 

Mevrouw WECKHUYSEN wil een oprecht woord van dank uitspreken aan de deputatie, de 

kabinetten en de voltallige administratie. De provincie bewijst hier haar relevantie als 

bestuursniveau hoewel het spijtig is dat verschillende financiële mogelijkheden 

nadrukkelijk niet open staan voor de provincies. Daarom wordt met de beschikbare 

middelen een evenwichtig voorstel voorgelegd. Er is zuinig en bewust gekozen in functie 

van de budgetten. 

 

Er wordt geïnvesteerd in onderwijs waar vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. 

Het gaat om unieke individuen waar voor iedereen een plaats is in de samenleving. 

 

De provincie heeft een unieke positie en probeer kleine dorpen mee leefbaar houden. Ze 

doet dit door hulp en ondersteuning te bieden en een actief dorpenbeleid uit te rollen. Zo 

wordt hier 10 miljoen EUR geïnvesteerd om samen met de burgers en transversaal 

oplossingen uit te werken. 

Ook het onderzoek inzake detailhandel is belangrijk voor de kernen. Dit gaat breder dan 

louter winkels, ook dienstverlening komt in het vizier, zoals banken die hun filialen uit 

kleine kernen wegtrekken. 

 

Mevrouw Weckhuysen vervolgt met het kerkenbeleid waar het een uitdaging is om de 

juiste methodiek te vinden voor de herbestemming van sommige kerkgebouwen. Ze 

meent dat deze gebouwen ter beschikking moeten staan voor de gemeenschap en dat er 

geen disco in gevestigd mag worden. 

 

Op het vlak van leefmilieu wordt volop ingezet op de groene longen in de provincie en de 

functioneel ecologische netwerken. 

 

Voor haar fractie zijn er drie prioritaire thema’s: groen, jobs en dorpen. Ze erkent deze 

punten in de meerjarenplanning, ondanks de beperkte middelen die de provincie ter 

beschikking heeft. 

 

 

De heer VALKENIERS begint met ‘to be or not to be’. Dat was de vraag tot eind 

september of het provinciaal niveau zal blijven of  niet. Het is geen verrassing dat de 

partij van de heer Valkeniers voorstander is van de afschaffing van de provincies. In 

principe is dat ook het standpunt van de meeste politieke partijen. In de voorbije 

maanden was er al een gedeeltelijke ontmanteling zodat de provincie nog een schim is 

van wat ze ooit is geweest. 

 

Tijdens de zoektocht naar een Vlaamse regering leek de toestand hopeloos voor de 

provincies, maar toch niet ernstig genoeg want eens er een nieuwe Vlaamse regering 

was, wilde die toch doorgaan met de provincies; is dit een vorm van ‘voortschrijdend 

inzicht’? De heer Valkeniers maakt er gewag van dat kwatongen zouden beweren dat de 

provincie zelf haar afschaffing voorbereidt met een doorgedreven verzelfstandiging. Enkel 

de toekomst zal een antwoord kunnen geven en ondertussen moet de provincie degelijk 

bestuurd worden en kan er maar beter het beste van gemaakt worden. 

 

Spreker uit zijn dank aan het voltallige personeel van de provincie dat zich in tijden van 

onzekerheid blijft inzetten en professionaliteit aan de dag legt met dit meerjarenplan en 

steeds met omstandige en tijdige informatie. 
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Zijn partij heeft er geen moeite mee om toe te geven dat er verschillende positieve 

elementen inzitten. Het Rekenhof geeft niet veel argumenten om er tegen in te gaan. Zo 

zijn bijvoorbeeld de bezuinigingen die de provincie doorvoert met betrekking tot het 

inperken en terugname van de financiële reserves van de verschillende APB’s een daad 

van goed bestuur. 

 

Dat alles, zo vervolgt de heer Valkeniers, zou al te gemakkelijk zijn. De achillespees van 

dit meerjarenplan zijn de ontvangsten. Zo zijn de ontvangsten essentieel voor het 

bewaren van het financieel evenwicht. En deze ontvangsten zijn afhankelijk van 

overheden die minder stabiel zijn. 

 

Over enkele beleidspunten is de heer Valkeniers het eens: bijvoorbeeld met de verkoop 

van het Coveliersgebouw. Maar hij heeft toch bedenkingen over de voorwaarden bij de 

verkoop van sociale woningen. Het gaat dan om de bestemming van de woningen en de 

voorwaarden die aan de bewoners zullen opgelegd worden. Er moet omzichtig en sociaal 

rechtvaardig mee omgegaan worden. 

 

De investeringen in fietsostrades zullen stijgen en worden de belangrijkste investeringen 

van het meerjarenplan. Spreker heeft twee bedenkingen: dat de helft van de uitgaven 

gefinancierd zullen worden door Vlaanderen, opnieuw die achilleshiel. Daarnaast mist hij 

maatregelen voor de stappers die soms nadeel ervaren van het toegenomen fietsverkeer. 

 

De provincie is een gulle gever van subsidies. De subsidies worden zonder indexering 

doorgetrokken, maar dit is het moment voor een ernstig debat over de subsidies. Het 

moet niet steeds aan dezelfde actoren en niet zoals het al jaren loopt. 

 

Ondanks de beperkte bevoegdheden kan de provincie toch een beleid voeren over milieu, 

natuurbeheer, waterbeheer, mobiliteit en klimaat. Het is te kort tijd om dieper in te gaan 

op de bevoegdheden rond economie, landbouw, Europa en onderwijs. De heer Valkeniers 

besluit dat het Vlaams Belang dit meerjarenplan niet zal goedkeuren, maar er nauw op 

zal toezien dat de goede beleidspunten uitgevoerd zullen worden en dan zelfs met steun 

van Vlaams Belang. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE weet dat de Vlaamse regering in september naar buiten 

kwam met een regeerrakkoord waarin de gemeenten niet verplicht worden om te fuseren 

en de provincies in hun huidige vorm blijven bestaan. Hierdoor zitten we vandaag met 

een andere ingesteldheid dan 6 jaar geleden toen we aan het begin van een 

afslankingsoperatie van de provincie stonden. Zes jaar geleden leefde de vrees dat de 

provinciale afbraakpolitiek zou leiden tot een complete uitdroging op het vlak van 

persoonsgebonden bevoegdheden. Ondertussen blijkt deze vrees bewaarheid te worden: 

veel cultuursubsidies zijn in rook opgegaan. 

 

Vandaag en de komende dagen wordt het provinciaal budget onder de loep genomen. 

Het valt op dat we met een hoog gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig 

boekjaar aan de slag gaan. Er is een reusachtige daling te zien in 2021, alsof de 

provincie alle kosten plant in het allereerste jaar. Maar er wordt telkens een kleiner 

gecumuleerd resultaat voorzien dan wat er uiteindelijk op het einde van de rit in kas zal 

zitten. Ook aan de curves die uitgetekend worden is te zien dat er telkens 

ondergebudgetteerd wordt. De heer Vandendriessche voorspelt het antwoord van 

gedeputeerde Caluwé, namelijk dat het goed is dat er een veilige buffer is en er 

voorzichtig geraamd wordt. Maar de bedoeling van een overheidsbudget is om de 

beschikbare middelen te benutten en beleidsmatig in te zetten. Het is niet de bedoeling 

om middelen op te potten of winst te maken. Spreker meent dat de beschikbare 

middelen onvoldoende benut worden. 

 

 

De heer CALUWÉ wenst hierop tussen te komen. 
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De VOORZITTER stelt dat er later tijd is voor een repliek, hij geeft opnieuw het woord 

aan de heer Vandendriessche. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE vervolgt dat de ontvangsten geleidelijk de hoogte in gaan. 

Daaraan gekoppeld is ook de grootste piek in investeringen voorzien in 2025. Het is niet 

zo dat de volgende bewindsploeg een budgettair geschenk krijgt om zwaar te investeren, 

maar er wordt, met de nieuwe BBC-regels, makkelijker dan ooit geschoven met 

budgetten. 

 

Ook nu weer zal tijdens de budgetbesprekingen gestemd worden over de criteria voor de 

heffing van de provinciale belastingen. Spreker meent dat het tijd is om een grondig 

debat te voeren over die criteria. Hij roept op om een verenigde raadscommissie aan dit 

thema te wijden. Spreker zou deze provinciebelastingen zoveel mogelijk willen koppelen 

aan de eigen, overgebleven grondgebonden bevoegdheden. 

 

In afwachting van een grondige oefening rond de provinciebelasting is er toch al een 

bijsturing mogelijk. Zo diende de Open vld-fractie een amendement in om de 

onrechtvaardigheid die bestaat tegenover alleenstaanden weg te werken. De fractie van 

spreker zal dit amendement steunen. 

 

Daarnaast is er de provinciebelasting op bedrijven. In deze belasting zit momenteel een 

rechtstreekse koppeling naar de grondgebonden bevoegdheden omdat het een belasting 

is op het ruimtebeslag. In de fractie vindt men het geen goed idee om de 

provinciebelasting voor beroepen met een minimale ruimtelijke impact af te schaffen. 

Daarentegen wordt een tijdelijke vrijstelling voor starters voorgesteld gedurende de vijf 

eerste jaren van een activiteit. De vrijstelling zou beperkt worden tot vestigingen met de 

kleinste oppervlaktemaat en dit om de dorpskernen levendig te houden. 

 

Over de afschaffing van de dotatie aan de politieke partijen is de heer Vandendriessche 

niet enthousiast. Het achterliggend principe van deze partijfinanciering is erop gericht om 

alle stemmen in de maatschappij een faire kans te geven en de politiek niet afhankelijk 

te laten worden van kapitaalkrachtige organisaties. De afschaffing ervan treft in de 

eerste plaats de oppositie. De democratie is hier niet onmiddellijk mee gediend. 

 

Ten slotte brengt de heer Vandendriessche nog een woordje over de heroriëntatie van 

het mondiaal beleid, het PVI en Inovant. Het betreft in feite het afstoten van die 

specifieke activiteiten. Er wordt wel gedacht aan de mondiale problemen, maar we 

besteden er zo weinig mogelijk personeel aan. Spreker vindt dat als de provincie de 

SDG’s serieus neemt, er werk gemaakt moet worden van ethische beleggingen. Wat het 

PVI betreft lijkt er een logische link om de opleidingen in te kantelen in het aanbod van 

een hogeschool, maar de kracht van het algemeen sensibiliseringsbeleid zijn we dan wel 

kwijt. Bij Inovant stelt spreker dat de tevredenheidsratio zeer hoog is. Hij kan zich niet 

voorstellen dan een niet-publieke organisatie de taken van Inovant beter zou kunnen 

uitvoeren. 

 

 

De heer ANCIAUX meent dat het eerste jaar van de legislatuur voor een afgeslankte en 

gemotiveerde provincieraad erop zit. Vandaag wordt het bestuur beoordeeld op zijn 

meerjarenplan. Iedereen beoordeelt dit vanuit zijn ideologisch denken, de Open vld 

fractie zal haar focus leggen op de wijze van ondersteuning en samenwerking met de 

lokale besturen. 

 

De fractie is volledig vernieuwd. De werking van de provincie was de leden niet volledig 

vreemd, maar ook niet volledig gekend. Het bestuur krijgt een voldoende. Het 

voorliggende meerjarenplan kan dan ook in grote mate onderschreven worden. Er is veel 
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expertise in de organisatie en er werken bekwame mensen. De fractie kan de werking 

van de APB’s en EVAP’s waarderen. 

 

De heer Anciaux uit zijn bedenkingen bij het belastingsluik: er is te weinig aandacht voor 

alleenstaanden en zelfstandigen zonder bedrijfsruimte. Daarom stelt de fractie twee 

amendementen voor. De verminderde inkomsten kunnen gecompenseerd worden door 

beperkte besparingen of door een hogere prijs te vragen voor de dienstverlening. 

Spreker stelt voor om zich te beraden over de belastingen in hun geheel. Dit zou 

aangepakt kunnen worden in een verenigde raadscommissie of extern aanbesteed 

worden, bijvoorbeeld bij de UA. Zo kunnen de belastingen ook beleidssturend ingezet 

worden. 

 

Spreker legt de focus op de herwonnen dienstbaarheid ten aanzien van de lokale 

besturen, in het bijzonder gaat het om: 

1. Economie en innovatie; 

2. Mobiliteit en in het bijzonder de fietsostrades; 

3. Omgeving waar de gemeentes ondersteuning krijgen bij hun vragen inzake 

ruimtelijke ordening en waterlopen; 

4. Streekontwikkeling: zo is de Nota Ruimte een goed werkinstrument om met de 

gemeenten aan de slag te gaan; 

5. Provinciale recreatie- en groendomeinen; 

6. Onderwijs: inzetten op projecten die kansen bieden, de fractie onderschrijft het 

ambitieus onderwijsbeleid en hoopt dat de overnamen van Inovant en PVI vlot zal 

verlopen. Qua onderwijs zijn er drie ambities: (1) een constante 

kwaliteitsverhoging; (2) de gekwalificeerde uitstroom verhogen; (3) gemotiveerde 

vakmensen met een grondige stielkennis en beroepsfierheid opleiden. 

 

Alle vormen van duurzaamheid verdienen de aandacht van spreker. Technologische 

innovatie hiertoe moet zeker aangemoedigd worden. De heer Anciaux dankt uitdrukkelijk 

de gouverneur voor haar interessante toespraak waarin ze de noodzaak van gezonde 

lucht benadrukte. 

 

Spreker richt zijn aandacht op de financiële verdeling voor de planperiode 2020-2025. Hij 

meent dat er in de commissie al veel informatie gegeven werd. Daardoor kreeg zijn 

fractie een goed inzicht op de werking van het provinciebestuur. Een werking die volgens 

hem nog steeds te weinig bekend is op lokaal vlak. Hij stelt dat deze werking meer in de 

verf gezet mag worden en hoopt dat de provincie opnieuw de ronde zal doen bij de 

verschillende gemeentebesturen. 

 

De heer Anciaux besluit dat Open vld de kredieten 2020 en meerjarenplannen van de 

APB’s en EVAP’s zal goedkeuren. Voor de werking van de diverse departementen is er 

grote waardering en gaat de fractie akkoord met de meeste voorstellen van kredieten. 

Donderdag bij de eindstemming over de globaliteit zal de fractie zich onthouden. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI dankt de gouverneur voor haar speech van afgelopen vrijdag. Een 

jaar geleden werd het bestuursakkoord voorgesteld waarvan gezegd werd dat het 

ambitieus was. Op dat moment was er nog de vrees dat de nieuw te vormen Vlaamse 

regering de provincies zou afschaffen. Ondertussen blijkt dat deze regering de provincies 

ongemoeid zal laten. Blijkbaar is het besef gekomen dat deze instelling toch nuttig is. Het 

is dan ook een ontgoocheling voor spreekster dat er niet meer ambitie en visie in het 

meerjarenplan opgenomen is. Ze mist een gedurfd beleid dat haar plaats opeist tussen 

de Vlaamse overheid en de lokale besturen. 

 

Inzake duurzame mobiliteit is spreekster blij dat de provincie blijft inzetten op de 

fietsostrades. Ze hoopt dat er ook voldoende aandacht is voor juridische bijstand en de 

processen. Ze meent dat er voldoende coördinatie nodig is om op voorhand de angels uit 

dossiers te verwijderen. Misschien is het mogelijk om de gesprekken met buurtbewoners 
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al vroeger aan te vatten. Voor de vervoersregio’s stelt spreekster voor dat de provincie 

haar rol politiek speelt. Ze merkt hier niet veel animo voor bij de deputatie. Maar ze 

meent dat het niet voldoende is dat de administratie het beste van haarzelf geeft. Op die 

manier kan de provincie de belangen behartigen van de kleinere gemeenten. 

 

Inzake de grondgebonden bevoegdheden is het goed dat de nodige budgetten voorzien 

zijn voor het waterbeleid. Maar spreekster mist nieuw beleid. Zo krijgt het gebiedsgericht 

beleid eerder bescheiden budgetten, net als toerisme. Wel zijn er grotere budgetten voor 

landbouw en kerken, maar spreekster vraagt zich af of dat nu de thema’s zijn waar de 

bevolking mee bezig is. 

 

Voor arbeidsmarktbeleid is er meer geld voorzien tegen het einde van de legislatuur. 

Mevrouw Talhaoui hoopt dat gewaardeerde initiatieven als de Technotrailer en het 

Talentencentrum geen baan moeten ruimen voor ander versnipperd beleid. 

 

Spreekster meent dat de investeringsgraad binnen onderwijs gedaald is tegenover de 

vorige legislaturen. Vroeger werd het tienvoudige geïnvesteerd, de masterplannen voor 

de scholen worden dus op de lange baan geschoven. De deputatie wil investeren in 

menselijk kapitaal, maar het budget volgt niet. 

 

Straks wordt ontwikkelingssamenwerking opgedoekt. De middelen (0,7 % van het 

budget) worden behouden, maar de mensen worden elders ondergebracht. Net als 

Inovant en PVI waar men spreekt van heroriëntatie, terwijl het gewoon afschaffen is. Er 

is wel onduidelijkheid over de criteria waar eventuele overnemers aan moeten voldoen, 

terwijl deze criteria net heel belangrijk zijn voor een oordeel. Ook de medewerkers 

verdienen transparantie. 

 

Het Suske en Wiske museum zou privaat uitgebaat gaan worden. De directeur koos voor 

de vlucht vooruit en zocht andere oorden op. De medewerkers zouden zelf 50.000 EUR 

per jaar extra moeten gaan zoeken, maar die kunnen niet opgehaald worden door extra 

klandizie aan te trekken, mede gelet op de beperkte bereikbaarheid. 

 

Het is goed dat het beleid opgehangen wordt aan de SDG’s. Het bestuur zou dit trots 

moeten uitdragen ter inspiratie van de lokale besturen. Misschien kan de 

communicatiedienst daar het nodige voor doen, maar die wordt ook geconfronteerd met 

besparingen en mag niet teveel zeggen over initiatieven die de bevolking rechtstreeks 

aangaan. 

 

Ten slotte hoopt mevrouw Talhaoui op interessante debatten en wenst ze haar dank te 

uiten aan de administratie voor hun hulp en toelichting tijdens de commissies. 

 

 

De heer SOHIER stelt vast dat in het bestuursakkoord werd opgenomen dat de provincie 

prioriteiten stelt. Alleen is spreker van mening dat deze prioriteiten voorbij gaan aan de 

prioriteiten van de bevolking en ook aan andere prioriteiten. 

 

Het provinciaal bestuur wordt nog niet afgeschaft. De heer Sohier vindt dat positief, 

alleen is er wel het mes in gezet. De heer Lemmens spreekt van een open bestuur omdat 

de provincieraad gestreamd zal worden, maar spreker betwijfelt of die streaming een 

open bestuur zal garanderen. Hij hekelt het feit dat de provincieraadscommissies herleid 

zijn tot 4 stuks. Door het feit dat er telkens twee gelijktijdig doorgaan, is het voor hem 

onmogelijk om aan alle debatten deel te nemen. Ook het feit dat er niet geïnterpelleerd 

kan worden over omgevingsvergunningsdossier maakt dat de democratische controle 

onmogelijk is. Het meerjarenplan moet vastgesteld worden. Het is een aanfluiting van de 

democratie dat dit niet meer goedgekeurd wordt. 

 

De deputatie kiest voor dienstverlening aan de gemeenten en niet aan de burgers. Het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut dat alom geroemd wordt, wordt afgestoten. Dit is 



 

 

10 

onbegrijpelijk voor de heer Sohier. Eerst wordt er expertise en ervaring opgebouwd met 

belastinggeld om dat dan over te dragen aan de privé. 

 

Het is goed dat de deputatie zich lovend uitspreekt over de expertise en de toewijding 

van het provinciepersoneel. Deze expertise heeft het personeel kunnen opbouwen omdat 

zij tot voor kort een statutaire aanstelling genoten. Spreker meent dat het afbouwen van 

het statuut nefast is voor de werknemers in kwestie, net als voor de dienstverlening en 

de administratie als openbare dienst. 

 

De kwaliteit van het provinciaal onderwijs en het flankerend onderwijsbeleid staan buiten 

kijf. Spreker vraagt of er ook aandacht is voor de mens in de leerling. Binnen het 

provinciaal onderwijs wordt ingezet op knelpuntberoepen, maar in het onderwijs moeten 

jongeren zich ook ontplooien als mens. De mens is namelijk meer dan de persoon die 

een beroep uitoefent. 

Het is goed dat de belastingen niet verhoogd worden, maar het is een onrechtvaardige 

belasting omdat ze niet progressief is. 

 

In verband met leefmilieu is het goed dat er ingezet wordt op bebossingsprojecten. Hij 

vraagt wel aandacht voor het feit dat nieuw aangeplante bossen niet de zuiverende 

kwaliteit hebben dan bomen van dertig à veertig jaar oud. Als bossen aanplanten de 

meest efficiënte en goedkope maatregel is om de uitstoot te verminderen, is bossen laten 

staan nog een goedkopere maatregel. Uiteraard is minder uitstoten de beste maatregel. 

 

De fietsostrades worden intensief gebruikt en er zijn nog verbetermogelijkheden die 

binnenkort worden aangepakt. Spreker waarschuwt voor gladheid. Het is een 

aandachtspunt. 

Spreker steunt de keuze om ICT-expertise in huis te halen en niet te rekenen op 

duurbetaalde externe experten. Ook het onderbrengen van provinciale diensten in APB’s 

en EVAP’s wordt afgekeurd omdat dit volgens spreker een opstap is naar privatisering. 

 

De heer Sohier ziet een rol weggelegd voor de provincie om de dorpen te beschermen 

tegen projectontwikkelaars. Het landelijk karakter moet behouden blijven. 

Op het vlak van ‘Vrije tijd’ worden positieve zaken opgemerkt. Er zijn heel wat 

mogelijkheden die de provinciale medewerkers volop uitbouwen om van onze provincie 

een plaats te maken waar ontdekkingen kunnen plaatsvinden. 

 

Algemeen stelt de heer Sohier dat er positieve dingen gebeuren op het provinciaal 

bestuursniveau dankzij de expertise en ervaring van de vele personeelsleden. Toch zal hij 

tegenstemmen omwille van het democratisch deficit en de besparingen die de 

dienstverlening naar de burger in het gedrang brengen. 

 

 

De heer LEMMENS dankt de sprekers. De eerste twee waren erg positief, maar ook de 

anderen waren vrij positief. Hij vindt het logisch dat de oppositie kritiek geeft. 

 

Het is belangrijk om te blijven investeren in onderwijs, dat hoorde hij bij verschillende 

sprekers. Hier zal later ook uitgebreid op teruggekomen worden. 

Hij hoorde ook over spam om gelukkig van te worden, in verband met de 

boomplantacties. Het is de ambitie om 1,2 miljoen bomen aan te planten. Deze bomen 

zullen bijdragen aan het doel van gezondere lucht. 

 

Dat de provincie mag blijven doorwerken is inderdaad een voorbeeld van voortschrijdend 

inzicht. Spreker is blij voor de kans als bestuur om door te werken. Het personeel is 

hierdoor ook geruster, want sinds 2014 ging het over de afslanking en dat was geen 

prettige periode. 

 

De ambitie is inderdaad om de gemeenten te ondersteunen en daarvoor zal binnenkort 

opnieuw een ronde van de gemeentebesturen worden opgestart. 
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Spreker is blij met de aandacht voor de Nota Ruimte en het dorpenbeleid. Het is een visie 

uitwerken om te bepalen hoe er in de toekomst omgegaan moet worden met het 

ruimtebeslag. Het is inderdaad de bedoeling om te verdichten, maar dat betekent niet 

dat de dorpskernen volgebouwd gaan worden. Er ligt ook een uitdaging in het omgaan 

met kerkgebouwen. Het is de bedoeling om tot een toekomstgerichte invulling te komen, 

maar hij noteert dat de CD&V er geen disco in wil. 

 

De SDG’s zijn belangrijk voor dit bestuur, maar het is nog niet helemaal benoemd in het 

meerjarenplan hoe ze geïncorporeerd zullen worden. Het is de bedoeling dat ze ingang 

vinden in de hele organisatie en dat alle medewerkers ze zullen uitdragen. 

 

Spreker is opgetogen dat het provinciale niveau nog mag blijven bestaan en er zal dan 

ook nog enthousiast doorgewerkt worden. Het is terecht dat de oppositie haar rol als 

waakhond zal spelen. 

De heer Lemmens meent dat gedeputeerde Helsen zal antwoorden op de vragen inzake 

criteria rond de verkoop van de sociale woningen. 

Hij beaamt dat de provincie kan doen wat ze doet door de Vlaamse en Europese 

subsidies. Het bestuur hoopt dat ze deze middelen blijft krijgen, maar gaat daar wel 

vanuit omdat iedereen er baat bij heeft. 

 

Er wordt inderdaad soms naar het noorden gekeken voor inspiratie. Er is regelmatig 

overleg met de Nederlandse buurprovincies en ook met de Vlaamse collega-provincies. 

Spreker meent dat gedeputeerde Caluwé een en ander zal rechtzetten in verband met de 

onwaarheden die gezegd zijn over het gecumuleerd resultaat. 

In verband met Inovant en het PVI heeft de deputatie inderdaad keuzes te maken. Het is 

wel steeds de bedoeling om de betrokken mensen zo goed mogelijk te betrekken en over 

te dragen, met behoud van alle rechten. De besprekingen daarover lopen nog. 

 

De heer Lemmens beaamt dat er gemotiveerde mensen werken binnen het bestuur en 

dat er veel expertise is. Hij hoorde verschillende keren dat de investeringen in onderwijs 

positief geacht worden. De kwaliteit van het onderwijs is inderdaad belangrijk. Ook de 

recreatie- en groendomeinen worden positief ervaren. 

 

Inzake mobiliteit hoorde de heer Lemmens de suggestie om meer proactief te werken bij 

onteigeningen, maar hij meent dat dit al gebeurt. Er valt weinig te doen als één persoon 

blijvend alle mogelijke middelen blijft uitputten. Hij stelt dan ook voor om het persoonlijk 

belang beter te duiden tegenover het algemeen belang. 

 

Inzake ontwikkelingssamenwerking is het de bedoeling om het volledige bedrag (0,7 % 

van het budget) te besteden waar het nodig is: namelijk het zuiden. Daarnaast gaat een 

deel van de middelen besteed worden aan promotie van ontwikkelingssamenwerking. Hij 

stelt dat je daar toch niets op tegen kan hebben. 

 

In het Suske en Wiske museum kan er verder gewerkt worden. Hoe zij de extra 

50.000 EUR kunnen binnenkrijgen hangt af van hun inzichten op dat vlak. 

Spreker meent dat er niet voorbijgegaan wordt aan prioriteiten, maar dat ze juist gelegd 

worden. Zo hoopt hij dat de heer Sohier niet blijft doorzeuren over de 4 

provincieraadscommissies. In het verleden moest hij ook als kleine fractie veel 

commissies proberen volgen. Hij geeft de raad mee om te groeien. 

 

In verband met debatten rond omgevingsvergunningen meent hij dat het niet gaat om 

een democratisch deficit. Het Agentschap Binnenlands Beleid van de Vlaamse overheid 

heeft gezegd dat er niet gedebatteerd kan worden of een besluit genomen over 

omgevingsvergunningen door de provincieraad. Er kunnen wel mondelinge of schriftelijke 

vragen gesteld worden. 
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De heer CALUWÉ belooft later in te gaan op de opmerkingen die gemaakt zijn rond de 

belastingreglementen, maar wenst al te reageren op de opmerkingen van de heer 

Vandendriessche. In 2020 zal er 103 miljoen EUR van het oude pensioenfonds 

overgedragen worden naar een organisme voor de pensioenen. 

 

Hij wil graag het geheel kaderen. De voorgangers maakten reeds belangrijke 

voorzieningen voor de betaling van de pensioenen. Op het moment dat de beslissing 

genomen is om contractueel te werven, is er ook besloten om de pensioenen van die 

contractuelen gelijk te houden. Om die reden is een gedeelte van de middelen van dat 

oude pensioenfonds overgedragen naar het OFP-Provant, waar ook andere overheden in 

participeren. 

Voor de statutaire pensioenen is later de overstap gemaakt naar RSZ-PPO, het huidige 

DIBISS. Het oude pensioenfonds is behouden voor de financiering van de 

responsabiliseringsbijdrage en andere bijdragen. Dit stond op de balans bij de financiële 

vaste activa. 

Bij de overgang naar BBC stelde zich de vraag hoe dit geboekt moest worden. In 2016 

gaf Vlaanderen een antwoord, namelijk dat dit geboekt moest worden als bestemde 

gelden. Hierdoor verschijnen deze middelen als een belegging op de balans en in het 

budgettair resultaat, maar zijn ze niet beschikbaar. Om deze redenen worden ze beter 

afzonderlijk ondergebracht in een OFP-Statutairen. Deze operatie zal plaatsvinden in 

2020. De heer Caluwé hoopt hier mee een en ander duidelijk gemaakt te hebben. 

 

 

De VOORZITTER dankt de sprekers en schorst de vergadering om 16.00 uur. 

 

 

De VOORZITTER opent opnieuw de vergadering om 16.13 uur. 

 

 

De heer DANEELS licht toe waarom de actuele manier van innen van provinciebelastingen 

niet meer van deze tijd is volgens zijn partij, zeker wat alleenstaanden betreft. Hij haalt 

aan dat de groep alleenstaanden de laatste jaren met een derde gegroeid is en dat de 

inning van de belastingen in andere provincies anders/eerlijker geregeld is en dat er in 

Vlaams-Brabant bijvoorbeeld geen algemene belasting is. Hij eindigt zijn betoog met de 

vraag of de provincieraad openstaat voor een hervorming van de belastingsreglementen. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS dient een voorstel tot amendement in en licht toe dat in 2020 de 

algemene provinciebelasting waaraan alle gezinnen zijn onderworpen, 39 EUR bedraagt. 

Haar partij wil dat de belastingdruk daalt en dan specifiek voor alleenstaande ouders en 

singles. Open vld wil dat de singletoets wordt toegepast en dat de provinciebelasting 

wordt aangerekend per volwassen inwoner en niet per domicilie. Zij haalt het voorbeeld 

van de provincie West-Vlaanderen aan, waar alleenstaanden 22 EUR betalen en gezinnen 

41 EUR. Er werd in het verleden al geschermd met het bezwaar van een administratieve 

kost, maar hoeveel bedraagt die dan? Mevrouw Bakelants besluit dat het wenselijk is het 

voorgestelde amendement toe te voegen. 

 

 

De heer ANCIAUX dient een voorstel tot amendement in op de provinciebelasting voor 

bedrijven. Hoewel hij aanhaalt dat het geld voor de provincie van ergens moet komen, 

zijn er volgens hem nog wel heel wat mensen die na de werkuren bijklussen, soms ook in 

combinatie met een single-status en uit noodzaak om rond te komen. Omdat het in vele 

gevallen om beroepen zoals consultants, grafisch vormgevers, pedicures,… gaat zonder 

bedrijfsruimte is het volgens hem niet nodig om hen te belasten zoals grote(re) 

bedrijven. Het zou gaan om een 1500-tal mensen, wat volgens hem geen groot verschil 

kan maken. Hij besluit dat het ingediende amendement een verbetering zou zijn. 
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De heer SOHIER pleit voor progressieve provinciebelasting en niet zoals nu “hoe groter 

het oppervlak, hoe groter de belasting”. Hij geeft het voorbeeld van een bank met kleine 

oppervlakte die veel omzet draait en toch minder bijdraagt dan de kleine kruidenier die 

veel opslagruimte nodig heeft. Hij zegt dat de belasting de laatste jaren niet eenvoudiger 

is geworden en de anomalie met betrekking tot zelfstandigen in bijberoep nog steeds 

bestaat en zij dus dubbel betalen. Ook de verlaagde tarieven voor gepensioneerden zijn 

niet rechtvaardig volgens hem, aangezien zij die minder dan 7.800 EUR op jaarbasis 

verdienen evenveel moeten bijdragen als grootverdieners. Hij stelt de vraag waarom er 

niet (zoals vroeger, bij het sociaal tarief) gekeken wordt naar de inkomensgrens.  

 

 

De heer DE QUICK zegt dat zijn partij zich zal onthouden bij stemming over de 

belastingreglementen. Als je de belastingen verdeelt volgens de draagkracht, zoals zijn 

partij wenselijk acht, klopt dit niet met elke gezinssituatie, waar soms ook slechts 1 

verdiener is, evengoed als bij alleenstaanden. 

 

 

De heer CALUWÉ stelt vast dat er nog zekerheden zijn: niemand betaalt graag 

belastingen. Hij begrijpt de ongemakkelijkheid in verband met de provinciebelasting 

maar legt uit dat de provincie 100% fiscaal autonoom is en van nergens algemene 

financiering krijgt, vandaar de wat gewrongen situatie. Bovendien mogen er bepaalde 

zaken niet belast worden, ook al zou dat als eerlijker ervaren worden. Zo mag er geen 

rekening worden gehouden met het inkomen van mensen, want dat zou als een dubbele 

personenbelasting gelden. Idem voor bedrijven, waar een koppeling aan de omzet 

dubbelop met de vennootschapsbelasting zou zijn. Vanaf 2023 zou er eventueel een 

mogelijkheid zijn om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen, maar 

tot dan moeten we het doen met het bestaande belastingsysteem. 

 

Wie weliswaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kan wel 

ontheffing van het bedrag van 39 EUR krijgen. Omdat het betwistingen uitspaart om 

rekening te houden met de gezinssamenstelling is dat principe in 2012 al afgeschaft. In 

West-Vlaanderen is er inderdaad een verschil, in Limburg en Oost-Vlaanderen dan weer 

niet, maar daar betalen grotere gezinnen mogelijk wel meer. Het verschil tussen 35 en 

39 EUR is bovendien niet zo groot. In verband met de belastingen op bedrijven zou het 

volgens de heer Caluwé wenselijk zijn een tegenweging te zien hoe de vrijstelling voor 

een kleine groep zelfstandigen in bijberoep of starters dan zou worden gecompenseerd. 

Hij verwijst tot slot naar berekeningen van de stad Antwerpen waar de toepassing van 

een vrijstellingsregeling voor nieuwe vestigingen alleen al jaarlijks 8 miljoen EUR minder 

aan belastinginkomsten zou opleveren. Hij hoopt op die manier toch wat duiding te 

hebben kunnen geven. 

 

 

De heer DANEELS vraagt of de sociale correcties automatisch toegekend worden. 

 

 

De heer CALUWÉ antwoordt dat de aanvrager dit bij het ziekenfonds moet aanvragen en 

dat dit dan doorgevoerd wordt in de provinciebelastingen.  

 

 

De VOORZITTER legt het amendement dat werd ingediend door mevrouw Ann Bakelants 

betreffende de algemene provinciebelasting ter stemming voor. 

 

(inlassen 4) 

 

Het amendement wordt niet goedgekeurd met 10 stemmen ja, bij 20 stemmen 

nee en 6 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 1. 
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(inlassen 5) 

 

 

De VOORZITTER legt het oorspronkelijke voorstel ter stemming voor. 

 

Financiën 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Algemene provinciebelasting. Reglement 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 13 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 7) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2020. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 9) 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE diende net als de heer Koen Anciaux een 

amendement in bij het belastingsreglement: provinciebelasting op 

bedrijven. Hij pikt in op wat de heer Caluwé aanhaalde in verband met het 

gebrek aan alternatieven voor de huidige provinciebelasting. Volgens hem 

zou het interessant zijn een externe organisatie een grondige studie te 

laten maken. Hij biedt in de tussentijd een voorzet aan via een alternatief 

reglement om na te denken over aanpassingen voor starters, en het 

creëren van fiscale stimulansen, zoals voor dorpenbeleid bijvoorbeeld. 

 

 

De VOORZITTER legt het amendement van de heer Koen Anciaux in 

verband met de provinciebelasting op bedrijven ter stemming voor. 

 

(inlassen 10) 

 

Het amendement wordt niet goedgekeurd met 9 stemmen ja, bij 

24 stemmen nee en 3 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 11) 
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De VOORZITTER legt het amendement van de heer Diederik 

Vandendriessche in verband met de provinciebelasting op bedrijven ter 

stemming voor. 

 

(inlassen 12) 

 

Het amendement wordt niet goedgekeurd met 15 stemmen ja bij 

20 stemmen nee en 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 5 

(inlassen 13) 

 

 

De VOORZITTER legt het oorspronkelijke voorstel ter stemming voor. 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 13 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 15) 

 

 

Gezien de lengte van de agenda’s stelt de VOORZITTER voor om alvast te beginnen met 

de agenda van woensdag 11 december 2019. Hij geeft het woord aan de heer Lemmens. 

 

 

De heer LEMMENS legt uit dat er in de komende jaren veel wordt ingezet op SDG’s, die 

eerder al aan bod kwamen. Daarnaast is er ook 3,6 miljoen EUR voorzien voor de 

opmaak van ruimtelijke beleidsplannen en vanaf 2023 wordt het eigen Ruimtelijk 

Structuurplan van de provincie Antwerpen verwacht. De provincie wil daarnaast ook 

streekmotor zijn, onder andere door gebiedsgerichte programma’s te coördineren en te 

actualiseren. Voor alle gebiedsgerichte projecten wordt een jaarbudget van 50.000 EUR 

voorzien om ze zo gelijk te schakelen.  

 

De tweede prioriteit betreft het streven naar een daadkrachtig vergunningsbeleid, zowel 

in eerste aanleg als in graad van beroep (voor klasse 2 en 3) volgens de 

bevoegdheidsverdeling. Om de dossiers steeds op tijd en met kwaliteit te kunnen 

behandelen worden 2 nieuwe dossierbehandelaars voor omgevingsvergunningen 

aangeworven (150.000 EUR/jaar).  

 

De derde prioriteit betreft Erediensten, Erfgoed en Heritage met 4 ambities. 

 

Ook in verband met duurzaam vervoer zijn er 4 ambities: 

1) Erfgoedeigenaars ondersteunen (monumentenwacht, dienst Erfgoed); 

2) Bovenlokale ondersteuning van archeologie (Provinciaal archeologisch depot); 

3) Subsidies aan erediensten en georganiseerde vrijzinnigheid (wettelijke opdracht); 

4) Heritage: beheer van kathedralen en aartsbisschoppelijke paleizen, we investeren 

11,6 miljoen EUR. 
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De vierde prioriteit is duurzaam vervoer en bovenlokale mobiliteit met 5 ambities 

1) Fietsinfrastructuur versneld aanleggen (jaarlijks 1 miljoen EUR extra, samen goed 

voor 177 miljoen EUR); 

2) Provinciale fietsbarometer: verzamelen, analyseren van gegevens, 

gebruikersenquêtes, rapporten voor gemeenten die ook bedrijven, scholen en 

politie kunnen raadplegen; 

3) Ondersteuning overheden en bedrijven opdat medewerkers zo vlot, gezond en 

milieuvriendelijk mogelijk naar het werk kunnen komen; 

4) Bovenlokale mobiliteitsplanning: zoveel mogelijk bijdragen aan vervoersregio’s, 

ook al is dat decretaal niet toegestaan; 

5) Ongevalvrij verkeer. 

 

Bij onderwijs zijn er drie grote ambities die financieel gerealiseerd worden door 1,1 

miljoen EUR te onttrekken aan de reserves om jaarlijks in de werking te investeren, 

samen met het budget dat vroeger aan fuifbussen werd gespendeerd. Het gaat om: 

 

1) Verhoging kwaliteit van onderwijs (planlast verlagen en didactische innovatie + 

extra capaciteit creëren (infrastructuur)); 

2) Verhoging gekwalificeerde uitstroom (kennis van het Nederlands doen stijgen bij 

alle leerlingen, samenwerking met de bedrijfswereld en duaal leren, aanbieden 

van een naamloos leerjaar); 

3) Vorming van gemotiveerde vakmensen met grondige stielkennis (kostenbewust en 

betaalbaar onderwijs, focus op technische en praktische vaardigheden). 

 

Het mondiaal beleid wordt gemoderniseerd, 12 miljoen EUR gaat effectief naar realisaties 

op het terrein in het Zuiden. Hier gelden 4 ambities:  

 

1) Bosbouw en CO2-compensatie; 

2) Regioprojecten Guatemala en Filippijnen; 

3) Samenwerking internationale organisatie; 

4) Ondersteuning Vierde pijlers (nog meer budget dan andere jaren). 

 

 

algemeen beleid 

 

De heer SCHOOFS wil een aantal statements maken rond grondgebonden materies en 

heeft een kritische noot met betrekking tot governance. Hij vroeg zich af wat er in zijn 

leefomgeving beter is geworden dankzij de provincie en verwijst naar de elementen die 

aan bod kwamen in de openingsrede van de gouverneur. In de lucht hangt nog altijd 

evenveel fijn stof, op de grond staan nog altijd veel serres in de streek rond de kleiputten 

en ook op het gebied van cultuur zijn de besparingen die vanuit Vlaanderen zijn 

geïnitieerd ook doorgetrokken in de Warande. Hij vraagt zich af of hierin geen kansen 

zitten voor de provincie, specifiek in de Rupelstreek, waar een transparante actor 

broodnodig is. Het asbeststort moet gesaneerd worden maar de provincie slaagt er niet 

in om met de bewoners over de omvang van de sanering te spreken. De heer Schoofs 

vraagt zich af waarom het zo moeizaam lukt en eindigt met de kritische noot dat 43% 

van de provinciale kosten naar (goed) personeelsbeleid en ambtenaren gaat, 7% voor 

ontwikkeling en educatie en 40% voor grondgebonden zaken. Dat laatste deel mag voor 

Groen stijgen, vanuit de geuite bezorgdheid. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN vindt het lovenswaardig dat de SDG’s als uitgangspunt van 

het provinciale beleid werden genomen in het bestuursakkoord maar kan 1 jaar verder 

niet inschatten hoe de realisatie is of zal zijn, bijvoorbeeld wat betreft armoede 

terugdringen, reductie CO2, de bijdrage van het MJP aan energietransitie…. Zij ziet wel 

inspanningen om de SDG’s te koppelen aan beleidsacties, maar niet aan budgetten en 

sommige SDG’s blijven blanco. Zij pleit voor een themacommissie en verwijst naar de 
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openingsrede van de gouverneur om geïntegreerd te werken en hoopt op duidelijke 

antwoorden en budgetten. 

 

 

De heer LEMMENS antwoordt dat de opmerking van de heer Schoofs een algemene 

politiek bemerking is waarop collega Caluwé beter kan antwoorden.  

 

Aan mevrouw Van Dienderen antwoordt hij dat de provincie geen bevoegdheden heeft 

om aan het thema armoede te werken (als persoonsgebonden materie). Hij herhaalt de 

keuze van het bestuur voor duurzaamheid en het belang van kansen creëren voor de 

toekomst, waarmee misschien wel op een andere manier wordt omgegaan dan mevrouw 

Van Dienderen verwacht. De uniciteit blijkt uit de vertaling van de SDG’s in de job van 

iedereen, over alle departementen en diensten. Er wordt een leerstoel gesubsidieerd ter 

waarde van 240.000 EUR om de SDG-transitie te bekijken, in samenwerking met de UA 

en AMS. Zo willen we expertise opbouwen in verband met beleidsmatige verankering, 

indicatoren en metingen, onder de vakkundige leiding van profs. Bij elk personeelslid 

willen we bewustzijn in gang krijgen, de SDG’s transversaal doordringbaar maken, dus in 

elk geval verder gaan dan stickertjes plakken. 

 

 

Gedeputeerde CALUWÉ antwoordt op de tussenkomst van de heer Schoofs in verband 

met governance rond De Schorre. Hij stelt voor het woordvoerderschap over te laten aan 

mevrouw Art van de POM. De noodzaak van sanering wordt momenteel echter 

stelselmatig in twijfel getrokken door een aantal mensen in een actiegroep. Mocht blijken 

dat er nadien mogelijkheden zijn voor groenherstel zal dat zeker gebeuren, er zijn 

hiervoor ook al middelen opzij gezet en hopelijk kan ook gebruik gemaakt worden van 

aangevoerde grond van Lantis. We laten ons hiervoor ook adviseren door INBO. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN beklemtoont haar zorg dat het geen louter interne oefening 

mag blijven en dat er ook in domeinen waarvoor de provincie geen expliciete 

bevoegdheden heeft aan SDG’s kan worden gewerkt, zoals gendergelijkheid en 

armoedebestrijding. 

 

 

De heer LEMMENS bevestigt die intenties. 

 

 

De heer SCHOOFS voegt nog toe aan zijn betoog dat hij geen lid is van actiegroepen en 

veel respect heeft voor het provinciale werk en hij dankt gedeputeerde Caluwé voor het 

duidelijke antwoord. 

 

 

ruimtelijke ordening 

 

De heer DE QUICK zegt dat er in het bestuursakkoord 2019-2024 heel mooie beloften 

staan die uiteraard nog kunnen worden gerealiseerd, maar toch vallen er zaken op 

waarover hij vragen heeft in verband met de kwalitatieve invulling van de bestaande 

ruimte, zoals op de Verenigde Raadscommissie van 6 november werd aangekondigd. 

Hij vraagt zich af wat dit inhoudt, of er bijvoorbeeld voorrang zal worden verleend aan de 

verdere bebouwing van deze gebieden of zal er worden gekozen voor meer beplanting 

met luchtzuiverende bomen? Wordt er voorrang gegeven aan stadsuitbreiding / 

stadsinbreiding of aan natuuruitbreiding in deze bestaande ruimte? Vanaf wanneer wordt 

gesproken van een groen binnengebied? Wat is hiervan de minimum en maximum 

grootte? 
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Mevrouw VAN DIENDEREN verwijst naar de conceptnota voor het nieuwe beleidsplan 

ruimte die enkele raden geleden werd goedgekeurd. Inmiddels doorliep deze conceptnota 

een openbaar onderzoek. Voor Groen ook de gelegenheid om dieper in het plan te duiken 

en bezwaren en aanbevelingen te uiten. Zo verwijst ze onder andere naar de vaagheid 

van de nota, het gebrek aan concrete doelen, het ontbreken van een luik ‘governance’,… 

Ze komt daarna tot de studie van het departement Omgeving, een kwantitatieve analyse 

van de vergunningendatabank in verband met het vergunningenbeleid in Vlaanderen. Ze 

noemt de resultaten ontnuchterend. In de beleidsplannen gaat bijvoorbeeld veel 

aandacht naar het realiseren van zogenaamde groenblauwe netwerken, 

natuurverbindingen in de valleigebieden langs waterlopen. De analyse laat echter zien 

dat het vrijwaren van valleigebieden geen prioriteit is gebleken en dat de ambities nog 

niet zijn gehaald. Daarom roept ze op om van het beleidsplan geen vrijblijvende 

academische oefening te maken, maar in een dwingend kader voor vergunningverlening 

te voorzien. 

 

 

De heer LEMMENS antwoordt aan de heer De Quick dat de concrete invulling van de 

binnengebieden een zaak van gemeentes is. Hij vindt wel dat het woord 

“goednieuwsshow” niet aan de orde is in verband met de nota ruimte. Het is oneerbiedig 

tegenover de mensen die er al 2 jaar mee bezig zijn. In de Nota Ruimte wordt niet 

ingegaan op de binnengebieden, maar wel hoe we kwalitatieve verdichting kunnen 

realiseren. Het is de taak van de provincie de gemeenten daarin zoveel mogelijk te 

ondersteunen, wat we ook zullen doen. Aan de basis van de nota liggen de principes van 

versterking van de open ruimte en uitbreiding door middel van verdichting, die nauw 

samenhangen. Het is geen kwestie van voorrang van het ene op het andere. De definitie 

van binnengebied is niet opgenomen in de nota, omdat dit over de kern van gemeenten 

gaat, waarvoor wij slechts de grote lijnen aan hen meegeven, in de hoop dat ze 

opgevolgd worden.  

 

De heer Lemmens antwoordt aan mevrouw Van Dienderen dat het vergunningenbeleid 

het ruimtelijk beleid moet volgen en uitvoeren. Maar het is niet zo dat we vanaf 2020 

ineens veel zullen kunnen veranderen op vergunningstechnisch gebied. Daartoe zullen 

RUP’s moeten worden opgesteld die wij als provincie enkel zullen kunnen toetsen, maar 

we beschikken zelf niet over een verordenend kader. 

 

 

De heer DE QUICK repliceert op de heer Lemmens dat hij het gegeven antwoord had 

verwacht, maar dat het hem stoort dat de provincie geen onderscheid maakt tussen 

groene gebieden en gebieden waar vroeger bedrijven stonden en die dus gebetonneerd 

of verhard zijn. Hij stuurt aan op overleg met gemeenten waarin de provincie een 

sturende rol opneemt om groene gebieden binnen de stadskernen zeker te vrijwaren. 

 

 

De heer LEMMENS is het daarmee eens en besluit dat elke gemeente die zichzelf 

respecteert wel zelf zal trachten de kwaliteit van die open ruimte te bewaren. Hij hoopt 

dit vertaald te zien in de RUP’s op basis van het provinciale beleidsplan. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN uit haar ongeduld en pleit nogmaals voor een governance-

luik, opdat het vrijwaren van open ruimte geen academische oefening blijft en vraagt 

zich af welke input de provincie zal geven in de RUP’s via het uitvoerend kader. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat het wetgevend kader het tempo bepaalt (raadplegingen, 

informatiesessies) en dat er daardoor niet sneller gehandeld kan worden dan nu het 

geval is. Dit belet echter niet dat er nu al initiatieven rond groene gebieden genomen 

worden (zoals bijvoorbeeld ter hoogte van het Groen Kruis, waar met partners wordt 

gewerkt). 
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De vergadering wordt geschorst om 17.55 uur. 


