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De vergadering wordt geopend te 14.30 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. 

 

 

 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van de heer Rudy Sohier met betrekking tot de bijpassing bij 

tijdelijke werkloosheid voor contractuele werknemers. 

 

 

De heer SOHIER stelde vorige maand een dringende vraag uit bezorgdheid aan de griffier 

met betrekking tot beschermingsmateriaal voor de parkwachters en de financiële situatie 

van contractuele medewerkers van de provincie, die op tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht zijn gezet en dus met loonverlies geconfronteerd worden. Dit in tegenstelling 

tot de statutaire medewerkers, die nu dienstvrijstelling hebben. Over het punt van 

financiële compensatie kon de griffier uiteraard geen uitsluitsel geven. Daarom komt de 

heer Sohier hierop terug. 

 

Het ministeriële schrijven van 18 maart 2020 heeft enkele mogelijkheden aangereikt om 

op bezorgdheden van personeelsleden en overheden in te spelen. Zo is dienstvrijstelling 

mét behoud van wedde én het systeem van werkloosheid voor contractuelen een 

oplossing om mensen in bijzondere omstandigheden thuis te laten. 

 

De heer Sohier verwijst naar de nota: “om zo weinig mogelijk verschil te maken tussen 

werknemers als gevolg van hun statuut […] Waarbij de flexibiliteit die de Corona-crisis 

vandaag vraagt van elke medewerker in de organisatie geen verschil mag geven als 

gevolg van het statuut”. En: ”De personeelsleden hebben recht op verdere uitbetaling 

van de volledige bezoldiging” en tot slot nog: “Het Bestuur kan, om gelijke behandeling 

tussen medewerkers ongeacht hun statuut te garanderen, bij wijze van uitzonderlijke 

maatregel een aanvulling op de werkloosheidsuitkering toekennen. 

 

Het is altijd de personeelspolitiek van het provinciebestuur geweest om statutair en 

contractueel personeel niet te discrimineren, zeker niet op financieel vlak. Nu zitten we 

wel in een heel bijzondere periode en bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. 

 

1) Graag kregen wij een globaal overzicht over hoeveel contractuele medewerkers in 

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zitten. 

 

2) Zal Het Provinciebestuur zelf voor haar contractuele medewerkers enerzijds, maar 

anderzijds ook de directies van de APB’s bijstaan opdat deze bij wijze van 

uitzonderlijke maatregel een aanvulling op de werkloosheidsuitkering kunnen 

toekennen. 

Welke maatregelen zijn daartoe reeds genomen of zullen genomen worden? 

Wat is het standpunt van de deputatie terzake? 

 

 

De heer DE HAES zegt dat er op 15 april in totaal 217 werkloosheidsdossiers van 

contractuele personeelsleden waren. Op 22 april waren dit er 231. Het aantal werklozen 

per dag is altijd een momentopname omdat men sommige dagen tijdelijk werkloos kan 

zijn. Het cijfer is wel redelijk stabiel. 

 

Er is ondertussen een bijgewerkte versie van de nota die de mogelijkheden beschrijft 

voor de lokale besturen met betrekking tot hun personeel. De lokale besturen beslissen 

autonoom welke maatregelen zij nemen binnen de mogelijkheden. Er is geen verplichting 

om contractuele werknemers in tijdelijke werkloosheid te zetten. Net zomin is er een 

verplichting om die tijdelijk werkloze medewerkers een aanvulling op de uitkering voor de 

tijdelijke werkloosheid te geven. 
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Wel zegt de nota dat een bestuur om de gelijke behandeling tussen medewerkers te 

garanderen een aanvulling kan toekennen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de 

aanvulling niet te groot mag zijn. De medewerker mag niet meer overhouden dan zijn 

normale nettosalaris. Er is dus voorzichtigheid geboden met de hoogte van de aanvulling. 

 

Er zijn sociale secretariaten die aanbevelen om een aanvulling van maximum 10 % van 

het normale salaris te geven om een zeker veiligheidsmarge te behouden. Een andere 

optie is een forfaitaire aanvulling of men kan op maat van elk personeelslid het verschil 

met het volledige salaris overbruggen. In alle gevallen is voorzichtigheid geboden. 

 

De heer De Haes meldt dat de deputatie ernstig overweegt om een aanvulling te geven, 

want men is zich bewust van het niet te onderschatten inkomensverlies. De deputatie 

wenst echter te wachten tot er een volledig zicht is op alle werkloosheidsdossiers en het 

inkomensverlies om met alle technische details tot een evenwichtig besluit te komen. Dit 

is ook afgesproken in het syndicaal overleg. Omdat de deputatie bewust is van de storing 

in het familiaal budget is er besloten om het vakantiegeld vervroegd uit te betalen en zijn 

bepaalde periodes gelijkgesteld om geen grotere ongelijkheid te veroorzaken. 

 

 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Ilse Van Dienderen aan de gouverneur met 

betrekking tot de brand bij Umicore begin maart. 

 

 

De VOORZITTER dankt de gouverneur uitdrukkelijk om aanwezig te zijn bij deze digitale 

provincieraad. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN stelt een vraag over een brand die begin maart woedde op de 

bedrijfssite van Umicore in Hoboken. Er was een ernstig incident in de fabriek van 

Umicore. De brandweer kreeg de brand betrekkelijk snel onder controle. De 

buurtbewoners die de vlammen uit het dak zagen slaan hebben een slapeloze nacht 

gehad. 

De nabijheid van het Sevesobedrijf Umicore en de woonwijken in Hoboken en Hemiksem 

blijft een problematische situatie. Er zijn de chronische milieu- en 

gezondheidsproblemen. En er zijn de acute gevaarsituaties. 

 

Spreekster stelt volgende vragen aan de gouverneur: 

- In welke mate was u op de hoogte van de eventuele ernst van de brand en het 

gevaar voor de volksgezondheid? 

- op welke manier kan de Vlaamse overheid betrokken worden om bijkomende 

veiligheidsmaatregelen te garanderen? Of hebt u op dat vlak zelf al een initiatief 

genomen naar aanleiding van de incidenten en kunt u dat eventueel toelichten? 

- wat zijn de bevindingen van de interventieverslagen? Hoe gaat u aan de slag met 

deze bevindingen? 

- wat is uw evaluatie van de communicatie van het bedrijf n.a.v. het incident? 

Bewoners klagen over die communicatie: ze was te laat, disparaat (sommigen 

kregen wel een bericht via Be Alert, anderen niet; berichten kwamen met 

verschillende tijdsintervallen binnen)… 

 

 

Mevrouw de GOUVERNEUR wenst alle aanwezigen een goede gezondheid. Ze zal in het 

mate van het mogelijke antwoord geven aan de gestelde vragen. Ze benadrukt dat er 

een bezoek gepland was voor de paasvakantie, maar dat dit door de coronamaatregelen 

niet is kunnen doorgaan. Als antwoord op de eerste vraag zegt de gouverneur dat tien 

minuten na het uitbreken van de brand Umicore de noodcentrale 112 heeft gealarmeerd. 

Zij hebben op hun beurt de brandweer verwittigd. Twaalf minuten later was het eerste 
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voertuig van de brandweer ter plaatse. Na een eerste inschatting van het incident, 

hebben de hulpdiensten beslist om op te schalen en werd de operationele coördinatie 

afgekondigd.  

Vanaf een opschaling naar operationele coördinatie wordt door de noodcentrale 112 een 

alarmeringsketen doorlopen en wordt ook de dienst noodplanning van de gouverneur 

(DNP) in kennis gesteld. De DNP heeft de afhandeling van dit incident opgevolgd via het 

nationaal veiligheidsportaal ICMS. Via het logboek van ICMS blijf ik als gouverneur ook 

zelf op de hoogte. 

 

De controle op de toepassing en de naleving van het Samenwerkingsakkoord wordt voor 

Seveso-inrichtingen gelegen in het Vlaams gewest, uitgevoerd door een inspectieteam. 

Dit team bestaat uit ambtenaren van volgende aangeduide inspectie-overheden: 

- De afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van de Vlaamse 

Overheid. Binnen deze afdeling werden de Seveso-inspectiewerkzaamheden 

gegroepeerd in de dienst Toezicht Zware Risicobedrijven (TZR); 

- De afdeling van het Toezicht op de Chemische Risico’s (ACR) van de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso). Deze 

afdeling bestaat o.a. uit de “directie van het toezicht op de preventie van zware 

ongevallen” welke instaat voor het onderzoek van ongevallen. 

 

De interventieverslagen van de hulpdiensten zijn interne documenten en worden 

standaard niet gedeeld. Als gouverneur overleg ik uiteraard wel met de hulpdiensten ter 

voorbereiding van het werkbezoek. Dit bezoek was in principe gepland eind maart. 

Omwille van de federale fase naar aanleiding van Covid19, moest het geplande bezoek 

helaas worden uitgesteld. Zodra het veilig en wettelijk mogelijk is, plannen we het 

opnieuw in. 

 

Van zodra de hulpdiensten ter plaatse waren en de operationele coördinatie werd 

afgekondigd, hebben de stad en de hulpdiensten alles in het werk gesteld om de 

buurtbewoners te verwittigen. Deze verwittiging is snel verlopen. Vanaf de alarmering bij 

NCC 112 en de opschaling naar operationele coördinatie werden volgende eerste 

verwittigingen uitgevoerd: 

• na 14min tweet verstuurd zodat media dit zouden oppikken 

• na 23 min BIN bericht 

• na 34 min eerste persberichten, ook weer met oog op verdere verspreiding 

• na 45 min BE-Alert 

Daarnaast heeft de politie via public address (omroepen via politiewagen) mensen 

opgeroepen om binnen te blijven en werden verschillende opvolgberichten verstuurd. 

Umicore heeft deze info via zijn kanalen overgenomen.  

 

Van de mensen die op de bewonersvergadering aangaven geen BE-Alert te hebben 

ontvangen, heeft Brandweer Zone Antwerpen (BZA) de gegevens gecontroleerd en 

aangepast waar nodig zodat zij een volgende BE-Alert bericht wel zullen ontvangen. Bij 

dit incident werd ervoor gekozen om een bericht naar de geregistreerde bewoners te 

sturen. Stad Antwerpen en BZA gaven reeds aan dat voor een eventueel volgend incident 

bekeken zal worden of een Alert-sms (een BE-Alert bericht op basis van locatie in plaats 

van registratie) meer opportuun is om meer mensen te bereiken. 

 

Bij rookontwikkeling is het eerste advies steeds om te schuilen (binnen blijven, ramen en 

deuren gesloten houden en ventilatie uitschakelen). Binnen bent u het meest veilig, een 

evacuatie dringt zich pas op wanneer het ook binnen niet meer veilig zou zijn. Dit werd 

tijdens de bewonersvergadering duidelijk gemaakt.  

Dit neemt niet weg dat verwittiging van de buurtbewoners steeds prioritair moet blijven. 

Communicatie en verwittiging van de buurtbewoners zal dan ook een belangrijk 

agendapunt zijn bij het werkbezoek. 
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 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Toelichting bij de maatregelen genomen door de provincie Antwerpen 

tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Verslag 

(inlassen 3) 

De heer LEMMENS zegt dat dit de eerste provincieraad in z’n lange 

geschiedenis is die geheel digitaal zal verlopen. Het is dan ook een 

buitengewone crisis met ongeziene maatregelen. De provincie voert de 

richtlijnen van de federale overheid uit en daarom brengt gedeputeerde 

Lemmens ook een uitdrukkelijke dank over aan de griffier, de 

leidinggevenden, de communicatiedienst, de departementen DMCO, DLOG 

en DICT, de directies en leerkrachten in het onderwijs, de medewerkers in 

de parken en alle personeelsleden in het algemeen. Spreker brengt z’n 

complimenten over aan de gouverneur en haar diensten die 

onvermoeibaar paraat staan en de richtlijnen vertalen naar provinciaal en 

lokaal niveau. 

 

In zijn mail aan de leidinggevenden stelde de griffier deze week dat hij in 

nood zijn leidinggevenden leert kennen, zoals men in nood zijn vrienden 

leert kennen. Elke dag wordt er een stand van zaken opgemaakt en 

worden de maatregelen overlopen om de dienstverlening op punt te 

houden met inachtname van de maatregelen voor de gezondheid van de 

medewerkers. Er wordt gecommuniceerd via intranet en er wordt info en 

bijstand geleverd aan wie het moeilijk heeft. Om financieel soelaas te 

bieden is het vakantiegeld vroeger uitbetaald geweest en ook de 

verhoging van de maaltijdcheques is met terugwerkende kracht vanaf 

januari uitbetaald. 

 

De mensen worden in de mate van het mogelijke aan het werk gehouden, 

er wordt digitaal contact gehouden met de dienst waar er ook extra 

aandacht uitgaat naar alleenwonenden. 

 

Dat deze digitale transitie zo vlot is verlopen is een enorme verdienste 

van het departement ICT en het project waaierwerken die het 

thuiswerken al lange tijd voorbereiden en skype is algemeen ingeburgerd. 

De overstap is gemaakt naar digitale vergaderingen met externen 

waardoor de dossiers verder kunnen lopen. 

 

Het economische weefsel komt in deze tijd onder druk te staan. Alleen al 

de annulering van de evenementen Pennenzakkenrock en Tomorrowland 

zijn een streep door de rekening van het provinciebestuur, maar ook van 

vele betrokkenen. We zijn een ondernemend volk en hopelijk vinden ook 

de bedrijven met een neus voor opportuniteiten nieuwe kansen na deze 

crisis. Er is ook veel solidariteit in de samenleving en de provincie bekijkt 

welke rol ze daarin kan spelen. Waar mogelijk probeert de provincie nu 
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alles aan de gang te houden: info over de korte keten en lokaal winkelen 

wordt samengebracht. De provincie bereidt zich voor op een lange 

revalidatieperiode, samen met verschillende partners: VLAIO, de andere 

provincies, de lokale besturen en de middenveldorganisaties. 

 

De heer Lemmens vervolgt dat er op verschillende vlakken een financiële 

buffer gecreëerd wordt. Voor de provinciale belastingen zal er 4 maanden 

niet actief geïnd worden. Als dit niet voldoende is, kunnen 

belastingplichtigen de dienst fiscaliteit contacteren voor een 

betalersregeling. Sowieso moeten de meest kwetsbaren in de samenleving 

niet betalen. 

Er is tot nu toe één maand huur kwijtgescholden aan de 

horecaconcessionarissen en aan sportfederaties. Ook is er een 

huurtussenkomst voor het verblijf Roosendael van Kempens Landschap 

gebeurd. 

 

Ook op andere vlakken in deze crisis speelt de provincie een rol. Er wordt 

opvang voorzien voor slachtoffers van interfamiliaal geweld. Het GKC stelt 

haar locatie ter beschikking als triagepost voor coronapatiënten. Het 

provinciaal onderwijs draagt haar steentje bij doordat leerkrachten 

gezichtsschermen maakten en voedsel van de oogst schenken. Ook is er 

gezocht naar voldoende laptops voor het afstandsonderwijs. Het team 

flankerend onderwijsbeleid biedt ondersteuning bij de organisatie van 

zomerscholen. 

 

TPA zet in op binnenlands toerisme en er is een aanbod in de groen- en 

recreatiedomeinen wanneer mensen de woning willen verlaten. Er is een 

enquête gelanceerd hoe groen kan bijdragen in het welzijn en een rol 

speelt in het omgaan met stress. Er is ook een handleiding opgemaakt 

voor lokale besturen om om te gaan met buurtgerichte zorg. 

 

In de parkdomeinen is het de eerste weken niet gemakkelijk geweest om 

de maatregelen te handhaven, maar nu is er toch een belangrijk aanbod 

in de parken. Als we samen mogen bouwen aan een heropstart zullen we 

ontdekken dat er veel te beleven valt in onze provincie. 

 

 

De heer CLAESSEN dankt alle medewerkers voor hun inzet en 

gedeputeerde Lemmens voor zijn toelichting die aansluit bij de 

antwoorden die hij kreeg op een schriftelijke vraag die hij eerder stelde. 

 

 

Mevrouw VERHAERT uit grote waardering voor het geleverde werk en 

merkt op dat ook digitaal vergaderen prima verloopt. Ze is blij dat onder 

meer de vakantiepremie vervroegd is uitbetaald, maar vraagt aandacht 

voor eventuele contractuele zwangere vrouwen die vrezen een deel van 

het zwangerschapsverlof te verliezen. Het deel van hun 

zwangerschapsverlof dat zij nu (verplicht en ongewild) opnemen, 

verliezen ze na de geboorte. Kan dit in tijd na de geboorte 

gecompenseerd worden? 

 

 

De heer DILLEN zegt dat hij als ondervoorzitter van de Huisartsen 

Zuiderkempen een goede ervaring heeft met de provincie en de 

gouverneur. Campus Vesta bleek een goede schakel in de verspreiding 

van het medische materiaal. Hij wordt soms geconfronteerd met 

onverwachte patiënten wat zorgt voor stressvolle situaties. Hij heeft het 
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dan ook moeilijk met mensen die de regels niet volgen en vraagt om als 

politici toch een voorbeeldfunctie op te nemen en in gesprek te gaan met 

eventuele overtreders om het nut en belang van deze maatregelen te 

benadrukken. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE bedankt de heer Lemmens voor de 

uiteenzetting. Hij heeft een algemene vraag over wat er komt: hoe zal de 

exit verlopen. Anderzijds hoort hij dat er 231 personeelsleden technisch 

werkloos zijn, welke entiteiten zijn er dan gesloten? In het verhaal van de 

mondmaskers zijn er gemeenten die zelf actie ondernemen. Is hier 

eventueel een coördinerende rol voor de provincie weggelegd? Op de 

website rond lokaal winkelen merkt hij een diffuse aanwezigheid op van 

handelaren: hoe verloopt de communicatie rond dit initiatief? 

 

 

Mevrouw TALHAOUI dankt gedeputeerde Lemmens voor de uitleg. Ze 

vraagt zich af welke rol de provincie kan spelen, onder meer bij de 

mondmaskers. Ook in het verleden heeft de provincie de rol van 

aankoopcentrale op zich genomen, denk maar aan de decibelmeters waar 

de provincie ook de normen heeft vastgelegd. Daarnaast heeft de 

provincie ook ervaring met groepsaankopen wat interessant kan zijn. Ten 

slotte stelt spreekster voor om de goede relaties met China aan te halen. 

Mevrouw Talhaoui erkent de belangrijke rol die de gouverneur speelt. 

 

 

De heer ANCIAUX dankt voor de toelichting en meent dat er zeer 

degelijke initiatieven zijn binnen de provincie. Ook de samenwerking met 

de lokale besturen loopt vlot. Hij weet dat de gouverneur erg begaan is 

met de situatie en er alles aan doet om er het beste van te maken. Hij 

heeft toch één vraag: de betaling van de provinciale belasting wordt met 

2 maanden verlengd. Dit is een goede maatregel, maar te weinig bekend. 

Hij vraagt of er meer over gecommuniceerd kan worden en in de pers 

gebracht. 

 

 

Ook de heer SOHIER dankt voor de toelichting; hij wil graag de 

medewerkers feliciteren. Het provinciale niveau blijft een rol spelen. Hij 

hoopt ook dat de provincie een coördinerende rol zal opnemen in de 

productie in de provincie van mondmaskers. 

 

 

De heer LEMMENS vindt het belangrijk om de getoonde dankbaarheid 

over te brengen aan het personeel. Zij gedragen zich voorbeeldig en erg 

inventief in deze situatie. In verband met de vraag over eventuele 

zwangere vrouwen verwijst hij naar collega De Haes die dit eventueel in 

overleg met de vakbonden zal bespreken. 

De oproep van meneer Dillen in verband met de voorbeeldfunctie is zeer 

terecht. 

 

De heer Lemmens heeft ook veel bekommernis gehoord over de 

heropstart. In verband met de exitstrategie kan hij enkel verwijzen naar 

wat de nationale veiligheidsraad daarover zal beslissen. Ook in verband 

met de vraag of de mondmaskers een rol zullen spelen in de exitstrategie, 

verwijst hij naar de nationale veiligheidsraad. Er komen hieromtrent ook 

al vragen van de burgemeesters. De heer Lemmens wil dit zeker bekijken 

om een aanbesteding uit te schrijven. We zouden dan snel moeten gaan 
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naar een raamcontract waar de gemeenten op kunnen inschrijven. 

 

We zullen ook snel terug moeten schakelen. Vanaf wanneer zullen er weer 

fysieke hoorzittingen gehouden kunnen worden? Dat geldt ook voor 

andere vergaderingen. Binnenshuis worden er al scenario’s voor 

uitgeschreven. 

 

 

De heer DE HAES heeft het over de specifieke gevallen waar de tijdelijke 

werkloosheid voor problemen kan zorgen. Indien er problemen zijn, hoort 

hij dit graag waarna erop ingespeeld kan worden. Hij wil graag de 

domeinwachters bijzonder danken voor hun rol bij de handhaving. Daar is 

men zeker in het begin geconfronteerd geweest met moeilijkheden. Er zijn 

daar ook de hele tijd nieuwe inzichten, volgens de geldende maatregelen. 

 

De heer De Haes zegt dat we niet over een exitstrategie moeten spreken, 

maar over co-existentie omdat er nog steeds maatregelen van kracht 

zullen zijn, zelfs op middellange termijn. De Nekker en het Zilvermeer zijn 

gesloten, als je denkt aan een heropening zijn er veel scenario’s mogelijk. 

Er zijn ook winkels aanwezig en horeca: die zullen allemaal in een 

verschillende ritme heropgestart worden. 

 

 

De heer CALUWÉ zegt dat voor wat betreft de belastingen de brieven al 

gedrukt waren en in enveloppes waardoor het niet meer mogelijk was om 

de bijkomende termijn toe te voegen. Voor de bedrijfsbelasting zal dit wel 

lukken. De communicatie daarrond wordt wel degelijk gevoerd en wordt 

herhaald. Dit is in regionale pers en op regionale zenders gebracht. 

 

In verband met de initiatieven rond detailhandel en korte keten is het niet 

de bedoeling om het warm water opnieuw uit te vinden, maar wel om 

initiatieven samen te brengen en uiteraard wordt aan de website nog 

verder gewerkt. 

 

 

Mevrouw HELSEN beseft dat de website rond de korte keten nog niet 

helemaal up to date is. Dit moet inderdaad nog evolueren. Het is echter 

niet de bedoeling om enkel te informeren, maar ook de bedoeling om de 

mogelijkheid te creëren om digitaal te bestellen bij de handelaars. Dat is 

de huidige oefening die gemaakt wordt. 

 

Alle APB’s die onder de bevoegdheid van mevrouw Helsen vallen zijn 

gesloten. Voor De Warande wordt er nagedacht over een manier om in de 

toekomst een cultureel aanbod naar de mensen te brengen. Kamp C is 

gesloten: er vinden geen ontmoetingen plaats en geen opleidingen. Er 

worden wel nog digitale adviezen gegeven. Op dit moment zijn er drie 

dossiers waarin er digitaal advies gegeven wordt, er is wel veel telefonisch 

advies. Ook DOC Atlas en GKC werken maximaal van thuis uit. 

 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale 

participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 
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(inlassen 4) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Rina Rabau. Opvolging. 

 

 

Afgevoerd van de agenda. 

 

 
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

PRUP "Electrabelsite te Schelle en Niel". Goedkeuring meerwerken. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Mevrouw VAN DIENDEREN zegt dat haar fractie hier voor zal stemmen. 

De onderzoeken die voorgesteld worden, zijn relevant. De fractie kijkt uit 

naar het scenario rond het energielandschap. Ook de onderzoeken naar 

windmolens en de geluidseffecten daarvan zijn interessant. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 1. 

(inlassen 6) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Procoro jaarverslag 2019. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Rekening 

over het dienstjaar 2019. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Mevrouw VERHAERT begrijpt dat het hier gaat om de betoelaging van de 
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kathedraal. Het gaat hier om een begrotingswijziging, maar het 

exploitatiebudget is positief. Ze dacht dat de provincie enkel moest 

bijspringen voor tekorten. 

 

 

De heer LEMMENS heeft niet direct een antwoord hiervoor. Hij stelt voor 

om het antwoord schriftelijk te bezorgen. 

 

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 9) 

 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

PVI. Overnameovereenkomst Provinciaal Veiligheidsinstituut. 

Bekrachtiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

De heer VANDENDRIESSCHE meent dat het een historisch moment is, 

waarop een grote naam in de provinciale instellingen wordt afgestoten. De 

fractie heeft steeds haar bedenkingen gehad bij deze beweging. Het PVI is 

erg krachtdadig in haar acties. Zo spreekt de heer Vandendriessche over 

de campagne Kop op rond internetgebruik en de campagne rond 

rookmelders. Het Veiligheidsinstituut speelde een belangrijke rol en zal nu 

de provincie verlaten. 

 

Anderzijds is wat nu op tafel ligt met de AP Hogeschool de best mogelijke 

oplossing. De hogeschool biedt goede opleidingen aan en er kan een 

uitwisseling gebeuren tussen beide. Er is ook een opleiding rond integrale 

veiligheid dus er is ook al wat kennis. Omdat deze oplossing de minst 

slechte is, zal de fractie zich onthouden. 

 

 

De heer SOHIER zegt dat ze deze beweging van nabij hebben gade 

geslagen en erg kritisch waren om deze instelling in de etalage te zetten. 

Hij meent dat de keuze voor de AP Hogeschool een goede beslissing is en 

zegt dat de onzekerheden en vragen weggewerkt zijn, waardoor hij zal 

voor stemmen. 

 

 

Mevrouw VERHAERT is het ook nooit eens geweest met de verkoop. Nu 

gaat het PVI over naar een vertrouwde partner. Ze betreurt nog steeds 

dat de beweging op die manier is moeten gebeuren, maar zal dit punt 

toch goedkeuren omdat er met de AP Hogeschool een veilige thuishaven 

is gevonden voor het PVI. Ze stelt ook de vraag wat er zal gebeuren met 

Inovant. 

 

 

De heer LEMMENS meent dat het een politieke beslissing is waarover men 

van mening kan verschillen. De ambitie is altijd geweest om een goede 

overnemer te vinden. En dit wordt beaamt door de sprekers. De 

continuïteit wordt met deze oplossing gegarandeerd. De AP Hogeschool 
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heeft een heel stevige academische poot en de heer Lemmens is ervan 

overtuigd dat in deze 1 + 1 weleens 3 zou kunnen worden. De band met 

de provincie blijft ook bestaan. We kennen de PA Hogeschool goed. Hij wil 

iedereen danken die heeft bijgedragen aan dit resultaat. 

 

In verband met Inovant lopen de gesprekken nog en hopelijk komt ook in 

dit dossier snel duidelijkheid. 

 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 11) 

 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Samenwerkingsovereenkomst met Bos + Tropen vzw. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Mevrouw Van DIENDEREN meent dat er een zeer interessante toelichting 

is gegeven in de commissie. Zij zullen dan ook voorstemmen bij 

agendapunten 1/5 en 1/6. Het is goed dat de provincie ook in het Zuiden 

aan bebossingsprojecten wil meewerken en BOS+ kan hiervoor de juiste 

adelbrieven voorleggen. Het zal goed zijn als de kennis van BOS + ook in 

de Filipijnen aangewend zal worden. Ze hoopt wel in de commissie na een 

jaar een toelichting te krijgen hoe de samenwerking met BOS + loopt. Het 

is een eerste ervaring dus goede evaluatie is belangrijk. Daarnaast 

benadrukt mevrouw Van Diederen het belang om ook hier aan 

bosbescherming en –behoud te doen. 

 

 

De heer DE WINTER zal zich met zijn fractie onthouden bij agendapunten 

1/5 en 1/6. Hij meent dat dit geen taak is van de provincie en als dat wel 

is, verdient dit een ernstig debat. 

 

 

De heer SOHIER vindt het een goede zaak dat er in het Zuiden aan 

bebossingsprojecten wordt gedaan. Anderzijds uit hij zijn bezorgdheid 

rond de bossen in de eigen omgeving. 

 

 

Mevrouw VERHAERT heeft de uitdrukkelijke vraag om dit ook in 

Guatemala te ondersteunen. Daar is ook de specifieke situatie met de 

mangroves die opportuniteiten kunnen bieden. 

 

 

De heer LEMMENS belooft dat er een jaarlijkse evaluatie zal gebeuren in 

de provincieraadscommissie. Met BOS+ zelf zal er halfjaarlijks een 

evaluatie gebeuren. In de Filipijnen en in Guatemala zal er een 

samenwerking zijn met BOS+. De planning is goed, maar er moet zeker 

geëvalueerd worden, ook de mangroves zullen hierin bekeken worden. hij 

neemt deze opmerking ter harte. 

 

Bij deze projecten in het Zuiden wordt zeker de bosbouw in de eigen 
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provincie niet vergeten. Sinds 2019 zijn er al meer dan 130.000 bomen 

geplant. Dat zijn meer dan 21 ha bos, 17,5 km bosrand en nog solitaire 

bomen. Hij brengt de boscompensatie in het Ineos-project in herinnering 

waar er bos gecompenseerd wordt voor 55 ha (tegenover 48 ha 

industriegrond), een groot deel daarvan zal ook herbebost worden in onze 

provincie. Er staat een budget van 6.700.000 EUR te investeren in onze 

eigen provincie. 

 

 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 13) 

 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

Toekenning werkingsbudget aan het provinciaal regioproject in de 

Filipijnen voor de verkenning met het oog op een toekomstig 

bosbouwproject. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 15) 

 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

Fietsfonds. Wijzigen provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of 

herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk kaderend in het fietsfonds. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

De VOORZITTER meldt dat er een amendement is ingediend door de 

Groen-fractie. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN citeert uit het bestuursakkoord waarin gesteld 

wordt dat de fietsostrades ook een natuurverbindende rol kunnen spelen, 

door de aanleg van bijvoorbeeld houtkanten, beken, bloemrijke bermen. 

Het voordeel daarvan, zegt ze, is dat die kleine landschapselementen 

naast een fietsostrade niet enkel zorgen voor een mooie fietsomgeving, 

maar ook in de zomer verkoelend werken en dus zorgen voor een 

aangenamer fietsklimaat. 

 

Ze stelt voor om de kosten voor deze ecologische elementen aan de 

infrastructuur op te nemen in de subsidiereglementen en deze dus mee te 

subsidiëren. De kosten voor de aanleg van deze ecologische infrastructuur 

is een kleine fractie van de bedragen voor de aanleg van de ‘harde’ 

infrastructuur. Een mogelijke subsidiëring van deze elementen leidt niet 

tot een grote meerkost, maar werkt vooral sensibiliserend. 
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(inlassen 17) 

 

 

Mevrouw VERHAERT heeft een andere vraag bij de subsidiereglementen. 

Ze leest dat er een bindend advies van de provincie is. ze vraagt zich af 

wanneer 2 of 3 gemeentebesturen een akkoord hebben bereikt, maar de 

provincie heeft bezwaren, kan de provincie dit voorstel dan van tafel 

vegen? 

 

 

De heer LEMMENS zegt in antwoord op de vraag van mevrouw Verhaert, 

dat met de gewijzigde regelgeving de vervoersregio’s de rol van de 

provincie wat overnemen. En de vervoersregio’s dus de leidende rol 

opnemen. 

 

In het bestuursakkoord staat inderdaad een onderdeel over ecologische 

netwerken naast fietsostrades. Toch vraagt gedeputeerde Lemmens om 

het amendement niet goed te keuren omdat deze subsidiereglementen 

naar Vlaanderen gaan en de kosten voor ecologische netwerken niet in de 

subsidies van het fietsfonds terecht kunnen komen. 

 

Spreker stelt wel voor om voor de fietsostrades die door de provincie 

worden aangelegd dit mee op te nemen in de bestekken. Voor de stukken 

die aangelegd worden door de gemeenten moeten de opties voor de 

aanleg van bermen bekeken worden. 

 

 

Mevrouw Van DIENDEREN heeft een vraag ter verduidelijking. Ze heeft 

gehoord dat het de bedoeling is om de gemeenten te stimuleren. Haar 

voorstel was om niet enkel stimulerend te werken, maar daar ook 

subsidies tegenover te zetten. 

 

 

De heer LEMMENS herhaalt dat dit voor de eigen fietsostrades in de 

bestekken opgenomen zal worden. Voor de gemeenten moet bekeken 

worden of de Regionale Landschappen een subsidie kunnen voorzien. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat de voorgestelde oplossing hem wel 

bevalt. Hij vraagt hoe gedeputeerde Lemmens dit hard wil maken. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat met verder moet gaan op zijn woord. Dit kan 

niet in de voorliggende subsidiereglementen komen, maar voor de 

gemeenten wordt bekeken of er een subsidiereglement kan opgesteld 

worden. 

 

 

De heer DE HAES vult aan dat de functionele ecologische netwerken de 

fietsostrades zijn en dat de groen-blauwe netwerken Kempens Landschap 

aan zet is. Hij belooft met deze suggestie aan de slag te gaan. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE is blij dat de verschillende partijen elkaar 

vinden en zegt dat het amendement niet ter stemming voorgelegd moet 

worden. Hij begrijpt dat men het verkiezingsprogramma van de andere 

partijen goed heeft gelezen. 
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Mevrouw VERHAERT komt terug op haar vraag. Ze begrijpt dat met de 

veranderingen de rol van de provincie verankerd wordt. Maar ze leest toch 

een bindend advies van de provincie. Is dit advies dan op een hoger 

niveau te situeren? 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat het advies van de provincie een bindende 

voorwaarde is voor het verkrijgen van een subsidies. Dit biedt de 

provincie een stok achter de deur. Anderzijds zal de provincie altijd 

constructief meedenken rond de ecologische netwerken. Dat staat zo in 

het bestuursakkoord en we willen dat ook uitvoeren en op het terrein 

waarmaken. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 18) 

 

 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Flankerend Onderwijsbeleid. Gecoördineerd initiatief om leerkansen van 

kwetsbare jongeren te maximaliseren. Samenwerking met Schoolmakers 

en aanwending subsidies FOB. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

De heer DILLEN vindt het een interessant project. Het lijkt ook een goede 

partner te zijn om mee samen te werken. Hij vraagt zich alleen af of het 

niet ambitieuzer moet. Er kan een doelstelling opgenomen worden, 

bijvoorbeeld minstens 30 % moet bereikt worden. Dat maakt het minder 

vrijblijvend. 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat het moeilijk is om er een cijfer op te plakken. 

In de huidige situatie is het moeilijk om kwetsbare jongeren te bereiken 

en wordt alles op alles gezet. Toch worden niet alle jongeren bereikt. 

Daarom wil de provincie graag haar schouders hier mee onder zetten en 

hopelijk voelen veel mensen zich aangesproken. 

 

 

Mevrouw VERHAERT meent dat het antwoord diffuus is. Ze vraagt zich af 

waar de meerwaarde van het provinciaal initiatief in ligt. Ze begrijpt dat 

bestaande initiatieven gebundeld worden op een website. Maar kwetsbare 

groepen worden niet bereikt via een website. Daar werkt alleen om fysiek 

en aanklampend te werken. 

 

Rond de certificering heeft mevrouw Verhaert haar twijfels of 

verschillende organisatie hierop zitten te wachten. Zij weten wat ze 

moeten doen en dat aanbod wordt goed gecommuniceerd en ontsloten. 
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Mevrouw HELSEN is blij met deze vraag omdat ze zo meer informatie kan 

geven over het initiatief. Er zal gekeken worden waar er nu al 

zomerscholen aangeboden worden. Dit is eerder beperkt en deze kunnen 

aansluiten op het initiatief. Daarnaast wordt gekeken welke bestaande 

initiatieven ook zomerscholen mee kunnen aanbieden. Dit zijn 

bijvoorbeeld zomerkampen die we kunnen helpen omvormen naar 

zomerscholen. 

 

Het platform is ook geen instrument om de doelgroep te bereiken, maar 

om de gezamenlijke ontwikkeling van de aanbieders te stimuleren. De 

aanbieders kunnen samenwerken met bestaande middenveldorganisaties 

die aanklampend werken. Het is ook de bedoeling om studenten 

maatschappelijk werk hiervoor in te zetten. 

 

Samen met de onderwijskundigen moet bekeken worden welk aanbod er 

nodig is en welke begeleiders er nodig zijn. Die kunnen dan vorming 

krijgen en er worden intervisiesessies aangeboden om het aanbod te 

stroomlijnen. Op die manier wordt getracht een antwoord te bieden op de 

noden op het terrein. 

 

In verband met de certificering is het belangrijk om op punt te stellen 

welke noden en welke doelen er zijn. Het is nodig om een duidelijk beeld 

te krijgen van welk materiaal gebruikt kan worden. 

 

 

Mevrouw VERHAERT begrijpt dat er bestaande actoren zijn en het de 

bedoeling is om nieuwe actoren te vinden, eventueel via die bestaande 

actoren. De opleiding van die nieuwe actoren gebeurt via een bedrijf. En 

de certificering dient ertoe om aan het publiek mee te geven dat het een 

goed initiatief is. Mevrouw Verhaert is niet overtuigd. 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat er inderdaad op plaatsen al initiatieven 

bestaan, maar op andere plaatsen zullen er nieuwe initiatieven moeten 

komen en daarin willen we hen begeleiden. 

In verband met de certificering gaat mevrouw Verhaert ervan uit dat de 

zomerscholen gegeven zullen worden door onderwijsprofessionals. Terwijl 

het de bedoeling is om jonge mensen die nog in een opleiding zitten in te 

schakelen. Die opleiding is niet per se een onderwijsopleiding en daarvoor 

is certificering wel nodig om aan te geven dat het aanbod wel in orde is. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 20) 

 

 
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 
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Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 22) 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Uitvoering - Verlegging en bouw pompstation 

Kruibeekse Scheibeek S.08 te Zwijndrecht. Verrekening 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

 

De heer DANEELS verwijst naar de toelichting in de voorbereidende 

raadscommissie en deelt mee dat zijn fractie het agendapunt zal 

goedkeuren. Uit dit dossier blijkt dat we te maken hebben met een 

moeilijke partner. Daarom suggereert de spreker om in de toekomst, met 

de huidige ervaring, net iets voorzichtiger en omzichtiger om te gaan in 

het vooronderzoek met deze partner. 

 

 

De heer DE HAES antwoordt dat bij de werken is gebleken dat – ondanks 

de vooronderzoeken - de grond vervuilder was dan verwacht. Deze 

ervaring is inderdaad een les om hiermee in de toekomst om te gaan. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 9. 

(inlassen 24) 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Bekrachtiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 10. 

(inlassen 26) 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

OFP-S. Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger in algemene vergadering. 
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Bekrachtiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

De heer VANDENDRIESSCHE vraagt of deze stemming niet geheim dient 

te verlopen. 

 

 

De VOORZITTER antwoordt dat een geheime stemming niet vereist is 

aangezien het de aanduiding van een raadslid als vertegenwoordiger 

betreft. 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 11. 

(inlassen 28) 

 

 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000. Subsidiëring economie, innovatie en 

internationale samenwerking (V). Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 12. 

(inlassen 30) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Budget 2020. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget landbouwbeleid. Wijzigen 

in nominatim subsidie voor AgriBevents vzw. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Eenmalige subsidie voor Coördinatie Centrum Biologische Teelt. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 
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Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 14. 

(inlassen 34) 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Subsidiekorf landbouw. Reglementssubsidie ‘Samen werken aan land- en 

tuinbouw in de provincie Antwerpen’. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 15. 

(inlassen 36) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM). Aanduiding 

provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Mevrouw COTTENIE laat weten dat ze niet kan stemmen. 

 

 

De VOORZITTER stelt voor om haar stem mondeling te geven. 

 

 

Mevrouw COTTENIE wenst voor te stemmen. 

 

 

De VOORZITTER verontschuldigt zich aangezien het een geheime 

stemming betrof. 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 24 stemmen ja, bij 11 onthoudingen, zodat het 

voorstel is goedgekeurd. 

 

Stemming nr. 16. 

(inlassen 38) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Raamovereenkomst tot het aanstellen van een 

gerechtsdeurwaarder voor het invorderen van fiscale en niet-fiscale 

vorderingen. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. Bekrachtiging. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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(inlassen 39) 

De heer SCHOOFS herhaalt zijn vraag uit de voorbereidende 

raadscommissie om blijvend maximaal in te zetten – ook aan diegenen die 

finaal niet betalen – om het belang van de provinciebelasting te duiden. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI vraagt in de volgende raadscommissie een 

uiteenzetting over het invorderingsbeleid van de provincie Antwerpen, in 

het bijzonder over de inning van de provinciebelasting. In de 

raadscommissie werd al aangegeven door de gedeputeerde en de 

administratie dat een dergelijke toelichting reeds was voorzien. Zij sluit 

zich aan bij de opmerking van de heer Schoofs om steeds toe te lichten 

wat het doel is van de provinciale belastingen. Tot slot vraagt spreekster 

om bij de aanmaning een sociaal criterium te hanteren en niet 

onmiddellijk over te gaan tot invordering via een gerechtsdeurwaarder. In 

deze coronatijden zal het nog moeilijker zijn voor de belastingplichtigen 

om hun belastingen te betalen. 

 

 

De heer CALUWÉ bevestigt het voornemen om in de raadscommissie van 

mei de nodige uitleg te verstrekken over het invorderingsbeleid. De 

gedeputeerde herhaalt dat de deputatie beslist heeft om alvast twee 

maanden langer te wachten vooraleer er aanmaningen verstuurd worden 

voor de provinciebelasting. Deze aanmaningen gaan ook eerst uit van de 

provincie vooraleer we de stap zetten naar een invordering via de 

deurwaarder. 

 

In het bestek werd ook uitdrukkelijk opgenomen dat de 

gerechtsdeurwaarder diens kosten moet bewaken. Dit is de manier voor 

de provincie om een sociaal beleid via de gerechtsdeurwaarder te voeren. 

Kostenbewaking houdt in dat wanneer de gerechtsdeurwaarder kosten 

maakt en de belastingplichtige niet kan betalen, deze ten laste komen van 

de provincie terecht. Dit criterium is voor ons de manier om ervoor te 

waken dat we in zee gaan met een deurwaarder die daar de nodige 

aandacht aan besteedt.  

 

 

Mevrouw COTTENIE heeft problemen om te stemmen. Ze wenst een ja-

stem te laten noteren. 

 

 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 17. 

(inlassen 40) 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020. Intrekking. 

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020 met bijkomende 

motivering. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 
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Mevrouw BAKELANTS licht het stemgedrag van haar fractie toe en deelt 

mee dat zij tegen het gewijzigde reglement voor de provinciebelasting op 

de bedrijven zullen stemmen. Spreekster zou graag willen dat er een 

artikel in dit reglement gewijzigd wordt ten voordele van de 

gepensioneerde zelfstandigen.  

 

Voor het aanslagjaar 2019 werd deze categorie belast aan een verlaagd 

tarief om tegemoet te komen aan de gepensioneerden die slechts beperkt 

mochten bijverdienen in vergelijking met de niet-gepensioneerde 

zelfstandigen. De federale overheid heeft deze regelgeving gewijzigd en 

het algemeen principe is dat de gepensioneerden nu ook onbeperkt 

mogen bijverdienen. Het gevolg is dat het provinciebestuur vanaf het 

aanslagjaar 2020 geen basis meer heeft om het verlaagd tarief toe te 

passen. Enerzijds wordt het bijverdienen voor gepensioneerden 

aangemoedigd, maar anderzijds betekent dit dat het belastingtarief voor 

hen fors toeneemt. Dit botst met de liberale principes en daarom vraagt 

mevrouw Bakelants een aanpassing voor deze categorie.  

 

 

De heer SCHOOFS licht toe dat zijn fractie zich zal onthouden. Vooreerst 

wenst hij zijn complimenten te uiten over de bijkomende motivering. 

Spreker vreest echter dat ondanks deze bijkomende motivatie het 

belastingreglement niet zal standhouden voor de rechtbank. Dit reglement 

heeft volgens de heer Schoofs te weinig visie en de basis is te zwak. Er 

worden bedragen aan oppervlaktes gekoppeld, maar waarom deze 

oppervlakte en net dat bedrag? We kunnen de tijd beter benutten om een 

stevig belastingreglement voor bedrijven te beargumenteren. 

 

 

De heer SOHIER licht toe dat zijn fractie zal tegenstemmen, net zoals 

tijdens de provincieraad van 6 december 2019. Er is geen fundamentele 

verandering doorgevoerd. Zijn fractie is van mening dat de oppervlakte 

van een bedrijf niet altijd een rechtvaardige grond is om te belasten.  

 

 

Mevrouw TALHAOUI licht toe dat haar fractie dit agendapunt evenmin kan 

goedkeuren. Ze begrijpen waar de deputatie naartoe wil met het 

voorliggend voorstel en dat er tot in het verleden naar de rechtspraak is 

verwezen om het reglement te motiveren en het pleit te winnen bij de 

Raad van State, maar het blijft toch koffiedik kijken. Haar fractie is echter 

niet akkoord met de ongewijzigde verdeling van de middelen en daarom 

zullen ze net zoals in het verleden tegenstemmen. 

 

 

De heer CALUWÉ antwoordt dat het reglement in deze vorm reeds een 

tiental jaar niet enkel bij onze provincie bestaat, maar ook bij de andere 

provincies. Tot hiertoe heeft het standgehouden, maar het blijft wel zaak 

om het reglement telkens goed te motiveren. De gedeputeerde verwijst 

naar de vraag van mevrouw Bakelants en bevestigt dat inderdaad tot zijn 

spijt de vermindering voor de gepensioneerde zelfstandigen afgeschaft 

moest worden, maar juist omdat we als provincie geen basis meer hebben 

om voor hen een ander tarief te motiveren ten opzichte van de andere 

belastingplichtigen. Andere belastingplichtige zouden als het verschil 

gehanteerd zou zijn gebleven het reglement kunnen aanvechten en 

vermoedelijk met succes. 
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De heer VANDENDRIESSCHE vraagt of het amendement van de Open Vld-

fractie niet eerst ter stemming moet worden voorgelegd. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS antwoordt dat er geen amendement is ingediend en 

dat haar tussenkomst een loutere vraag tot aanpassing van het 

belastingreglement betrof. 

 

 

De VOORZITTER stelt dat aangezien geen amendement werd ingediend, 

het evenmin ter stemming kan worden voorgelegd. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE suggereert aan zijn collega om in de 

toekomst dergelijke vragen als amendement in te dienen. 

 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 3 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 18. 

(inlassen 42) 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN zegt dat voor haar een onthouding genoteerd 

mag worden, in plaats van de ja-stem die geregistreerd werd. 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal. Restauratie. Vernieuwen van de brandcentrale. 

Ontwerp. Bekrachtiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 19. 

(inlassen 44) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel. Erfpachtverbreking vzw De Sprong en verkoop site De 

Stolp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 45) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 20. 

(inlassen 46) 

 

 Nr. 4/10 van de agenda 
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Vastgoed. Geel en Westerlo. Wimp (A.7.10). Overdracht bufferbekken. 

Openbare verkoop restpercelen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 47) 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 21. 

(inlassen 48) 

 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Bergebeek (A.7.16). Erfdienstbaarheid voor 

de overdraai van een windturbine. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 22. 

(inlassen 50) 

 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwing van de sifon 

onder het kanaal Leuven-Dijle. Tweede en laatste grondaankoop. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 51) 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 23. 

(inlassen 52) 

 

 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vastgoed. Mortsel. Zilverbeek (A.3.12.1). Overdracht verlaten bedding ter 

hoogte van de Deurnestraat 281 aan de stad Mortsel. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 53) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 24. 

(inlassen 54) 

 

 

Nr. 4/14 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/oost. 
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Innemingen 1, 2 en 3. Grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 55) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 25. 

(inlassen 56) 

 

 
5. Moties 

 

 
6. Interpellaties 

 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met het omstreden kunstwerk in het Rivierenhof, 

ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

Interpellatie 

 

(inlassen 57) 

 

 

De heer CLAESSEN interpelleert betreffende het omstreden kunstwerk in 

het Rivierenhof. Hij vraagt een antwoord op de volgende vragen:  

 Wie van de deputatie was op de hoogte van de plaatsing van dit 

kunstwerk?  

 Welke meerwaarde zag de deputatie in het plaatsen van zulk 

gruwelijk werk?  

 Waarom heeft de deputatie niet de link gelegd met de werkelijke 

vondst van het babylijkje?  

 Wat is de totale kostprijs voor het plaatsen van de 35 nieuwe 

kunstwerken? 

 

 

De heer DE HAES antwoordt dat de deputatie zijn goedkeuring gaf aan het 

jaarprogramma van de groendomeinen Antwerpen voor het jaar 2020 en 

gaf hiermee ook impliciet haar goedkeuring aan de tentoonstelling 

“Revierenhof” door Koen Nelissen. Het concept van de tentoonstelling is 

voorafgaand kort toegelicht aan de gedeputeerde. Bij de goedkeuring van 

zo’n tentoonstelling geeft de deputatie de toelating aan de parkdirectie om 

in overleg met de kunstenaar de organisatie verder op te nemen en uit te 

werken. 

 

De deputatie oordeelt niet over de detailinvulling van die evenementen en 

activiteiten en evenmin over de plaatsing van specifieke kunstwerken. 

 

De kunstenaar had geen enkele intentie een link te leggen met de vondst 

van het op 29 februari 2008. Het kunstwerk stelt bovendien een 

volwassene voor, geen kind. Zoals in de pers uitgelegd maakte hij dit 

werk omdat hij erg ontdaan was toen vorig jaar in het nieuws kwam dat 

voorbijgangers iemand hadden laten sterven op een plein zonder iets te 

ondernemen en hij wilde waarschuwen voor onverschilligheid. Omdat de 
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tentoonstelling nog in opbouw was, was er ook nog geen bordje bij 

voorzien en was de context niet duidelijk. Hierdoor kwamen er op sociale 

media reacties van mensen die moeite hadden met dit kunstwerk. Omdat 

noch de kunstenaar, noch de directie van het Rivierenhof enige intentie 

hadden om bezoekers te choqueren is na onderling overleg beslist om het 

beeld weg te halen. Het is ook zo dat niet alle bezoekers hier negatief op 

reageerden of het nodig vonden het beeld te verwijderen, maar door het 

wegnemen van het werk wilden we een verdere polemiek vermijden. 

 

De kunstenaar wordt niet betaald voor het plaatsen van de kunstwerken. 

Om te vermijden dat er bij het plaatsen van de kunstwerken schade in het 

park zou worden aangericht helpen enkele werknemers van het park wel 

bij het plaatsen van de verschillende werken. De kunstenaar mag voor de 

opening van de tentoonstelling gratis gebruik maken van de kunstgalerij 

van het Rivierenhof. Door geregeld kunst op te stellen in het park 

proberen we een zeer breed publiek in contact te brengen met 

kunstwerken. De kunstenaar kreeg tijdens de opbouw ook al heel wat 

interesse en heel wat positieve reacties en het zou dan ook spijtig zijn dat 

de aandacht te veel gaat naar dit ene werk dat ondertussen verwijderd 

werd. De deputatie hoopt dan ook dat er nog vele parkbezoekers zullen 

kunnen genieten van de tentoonstelling.  

 

 

De heer CLAESSEN bedankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en 

begrijpt dat er in de toekomst omzichtiger zal worden omgaan met het 

plaatsen van zulke kunstwerken, waarvoor dank.  

 

 

De heer DE HAES herhaalt dat de deputatie geen kunstwerken zal 

beoordelen op hun merites. De deputatie meent dat ze kunstenaars hierin 

moeten vrij laten. 

 

 

De heer LEMMENS wenst nog te antwoorden op de vraag van mevrouw 

VERHAERT in verband met het agendapunt rond de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus. Er wordt inderdaad een overschot geacteerd, maar dit 

komt pas 2 jaar later in de begroting. Daarom zal er dus in 2021 geen 

bijpassing gebeuren. 

 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 17.14 uur. 

 

 
7. BESLOTEN VERGADERING 

 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Start van de procedure tot opheffing van de 

erkenning. Brief van 6 februari 2020 van Vlaams minister Bart Somers. 

Advies. Bekrachtiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 58) 
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Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen, zodat het voorstel 

is goedgekeurd. 

 

Stemming nr. 26. 

(inlassen 59) 

 

De VOORZITTER wenst iedereen te danken voor het vlotte verloop van de 

zitting en in het bijzonder het departement ICT voor de ondersteuning. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.23 uur. 

 


