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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Beknopt verslag.
Vergadering van 23 januari 2020
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De vergadering wordt geopend te 14.30 uur.
De heer provinciegriffier is aanwezig.
Tekenden de aanwezigheidslijst:
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ANCIAUX Koen
BAKELANTS Ann
BELLENS Peter
CALUWÉ Ludwig
CLAESSEN Jan
COLSON Mireille
COTTENIE Christ'l
CUYLAERTS Nathalie
DANEELS Tobias
DE HAES Jan
DE QUICK Erik
DE WINTER Stefan
DILLEN Koen
FRANÇOIS Catherine
GEYSEN Kris
GYS Seppe
HELSEN Katleen
JACQUES Ilse
LAUWERS Linda
LEMMENS Luk
PALINCKX Koen
SCHOOFS Louis
SOHIER Rudy
STEVENS Lili
TALHAOUI Fauzaya
VALKENIERS Bruno
VAN DIENDEREN Ilse
VAN HAUTEGHEM Marleen
VAN OLMEN Mien
VANDENDRIESSCHE Diederik
VERHAERT Inga
VERHAEVEN Eddy
VAN GORP Valery
VRANCKEN Isabelle
WECKHUYSEN Wendy

Verontschuldigd: mevrouw de gouverneur, mevrouw Rina Rabau
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De raad is bijeen in openbare vergadering.

De VOORZITTER verwelkomt de raadsleden en de mensen thuis die de provincieraad
voor het eerst live kunnen meevolgen. Hij wenst iedereen het beste voor het nieuwe
jaar: een goede gezondheid en een goede samenwerking.

Mondelinge vragen

OPENBARE VERGADERING
Oproeping en agenda.
(inlassen 1 en 2)
0. Provinciale overheid

Nr. 0/1 van de agenda
Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9°
van het provinciedecreet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 3)
Goedgekeurd met 31 stemmen ja.
Stemming nr. 1.
(inlassen 4)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

Nr. 2/1 van de agenda
Budget 2020. Verdeling van het krediet onder 'Subsidies met betrekking
tot wonen' (V). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 5)
Mevrouw BAKELANTS gaat akkoord met de 4/5 tussenkomst door de
provincie. Ze vraagt of de dossierkosten die voor een raadpleging worden
gerekend nog accuraat zijn. Ze ziet op de website dat de betrokkene 50
EUR moet betalen en de provincie de overige 4/5 op zich neemt. Een
consultatie kan tot 1.100 EUR kosten. Wat houdt zo’n
begeleidingssysteem dan in?
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Mevrouw HELSEN weet dat de dienst ter plekke gaat om daar begeleiding
te voorzien en suggesties te doen voor nodige maatregelen. De
maatregelen zelf worden niet uitgevoerd: die moeten de betrokkenen zelf
doen.
Mevrouw BAKELANTS vraagt of zo’n begeleiding inderdaad 1.100 EUR kan
kosten.
Mevrouw HELSEN zegt dat de noden per cliënt kunnen verschillen, maar
dat een dergelijke begeleiding inderdaad soms dat bedrag kan zijn.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Stemming nr. 2.
(inlassen 6)

Nr. 2/2 van de agenda
Budget 2020. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 7)
Mevrouw VAN DIENDEREN deelt haar beste wensen met de collega’s. Ze
vindt het voorliggende voorstel inhoudelijk een goed project. Ze heeft wel
vragen bij de aanpak: een provinciale EVAp krijgt provinciale subsidies.
Ze heeft problemen met deze vestzak-broekzak operatie.
Mevrouw HELSEN meent dat het gaat om een noodzakelijke opdracht
waar de provincie hoopt dat de doelgroep kansen krijgt. Daarom wordt dit
niet aan andere organisaties overgelaten.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Stemming nr. 3.
(inlassen 8)

Nr. 2/3 van de agenda
Samenwerking met de vzw RURANT. Overeenkomst. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 9)
Ook mevrouw TALHAOUI wenst iedereen een goed jaar. Ze heeft uit de
commissie begrepen dat er volgende keer meer concrete voorbeelden
zullen gebracht worden rond de werking van Rurant. Voorbeelden kunnen
gaan over het dorpenbeleid, de participatietrajecten,…
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Mevrouw HELSEN bevestigt dat is afgesproken om dergelijk voorbeelden
op de commissie te brengen. Ze zal dit met veel plezier organiseren. Ook
de mensen van Rurant zijn al gecontacteerd en zijn enthousiast om een
toelichting te geven.
Goedgekeurd met 33 stemmen ja.
Stemming nr. 4.
(inlassen 10)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

Nr. 3/1 van de agenda
Agendapunt afgevoerd van de agenda:
EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste.
Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring.

Afgevoerd van de agenda.

Nr. 3/2 van de agenda
Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending
krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 11)
Mevrouw VERHAERT wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en vraagt
waarom de beslissing rond het Vrijbroekpark is afgevoerd van de agenda.
Er is al ruim over gecommuniceerd, nu wordt het tijd om ook beslissingen
te nemen.
De heer DE HAES wenst iedereen het beste voor dit nieuwe jaar en merkt
op dat er sinds de livestream opvallend meer tussenkomsten zijn.
Het afvoeren van de agenda van de beslissing gaat niet over het
Vrijbroekpark, maar over de atletiekpiste in De Nekker. Het is een
technische kwestie. Er was een overeenkomst tussen de provincie
Antwerpen en de stad Mechelen, maar de stad heeft nog enkele
aanpassingen voorgesteld. Daar zal volgende maand over beslist kunnen
worden.
Mevrouw VERHAERT vindt dit fijn om te horen, maar hoopt dat in de
toekomst de juiste volgorde wordt aangehouden: eerst beslissen en dan
communiceren.
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De VOORZITTER legt agendapunt 3/2 ter stemming voor.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Stemming nr. 5.
(inlassen 12)

Nr. 3/3 van de agenda
Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten voor de
PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 13)
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 6.
(inlassen 14)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

Nr. 4/1 van de agenda
Subsidiekorf Landbouw. Uitzondering projectperiode in het kader van de
Reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en
verbrede landbouw. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 15)
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 7.
(inlassen 16)

Nr. 4/2 van de agenda
Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming
en gerechtigden maatschappelijke integratie. Belastingvrijstellingen.
Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 17)
Kennis wordt genomen.

Nr. 4/3 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Borgerhout. Noordersingel.
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Verbouwen logistiek gebouw en erfgoeddepot. Ontwerp. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 18)
Mevrouw BAKELANTS zegt dat hier een krediet wordt goedgekeurd voor
verbouwingen in een gebouw dat gehuurd wordt. Het gaat om een
investering van meer dan 300.000 EUR wat veel is om te investeren als
huurder. Ze hoopt dat er een goede huurovereenkomst is en vraagt of ze
inzage kan krijgen in die huurovereenkomst. Wordt er een zeer lage
huurprijs gevraagd, lager dan marktconform?
De heer CALUWÉ zegt dat de huurovereenkomst is goedgekeurd door de
provincieraad in september, bij de stukken kan de huurovereenkomst
bekeken worden. Ook de modaliteiten voor de investeringen zijn daarin
opgenomen.
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 2 onthoudingen.
Stemming nr. 8.
(inlassen 19)

Nr. 4/4 van de agenda
Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Segment 5 (oost) te Lier.
Voorlopig onteigeningsbesluit met bezettings- en onteigeningsplan.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 20)
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 9.
(inlassen 21)

Nr. 4/5 van de agenda
Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). Aanleg
overstromingsgebied. Aankoop percelen 369k12 en 369h12.
Pachtverbreking. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 22)
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 10.
(inlassen 23)

5. Moties
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6. Interpellaties

Nr. 6/1 van de agenda
Interpellatie in verband met jaarverslag van de gouverneur aan de
provincieraadsleden, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).
Interpellatie
(inlassen 24)
De heer VANDENDRIESSCHE vindt het spijtig dat mevrouw de gouverneur
verontschuldigd is. Hij wenst iedereen gelukkig nieuwjaar en interpelleert
over de bevoegdheden van de gouverneur en of de provincieraadsleden
een toelichting kunnen krijgen bij haar bevoegdheden. Hij stelt voor om
een verenigde raadscommissie hierrond te organiseren.
De heer VALKENIERS kan zich voor het grootste deel aansluiten bij de
interpellatie van zijn collega. Hij heeft in het verlengde daarvan een
bedenking. Na de politieke benoeming van de gouverneur krijgt die een
soort politieke maagdelijkheid. Wordt de gouverneur, zoals de koning,
ingedekt door een politieke instantie? Is dat de deputatie?
De heer LEMMENS vindt het ook spijtig dat de gouverneur verontschuldigd
is. De provinciegouverneur is zowel commissaris van de Vlaamse en
federale regering in de provincie als voorzitter van de deputatie zonder
stemrecht. Het provinciedecreet bepaalt dat de provinciegouverneur het
recht heeft om de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen. Zij
krijgt het woord als zij het vraagt.
De provinciegouverneur kan de provincieraad verzoeken om bepaalde
aangelegenheden te behandelen. De provincieraad is gehouden om over
deze aangelegenheden te beslissen. Verder bepaalt het decreet dat de
gouverneur de provincieraad informeert, als die daarom verzoekt, over de
wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoefent.
De gouverneur heeft naast het formele voorzitterschap van de deputatie
geen enkele inhoudelijke bevoegdheid voor taken van provinciaal belang.
In deze zin dragen de politiek verkozen gedeputeerden de politieke
verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid voor de werking van de
deputatie.
De decretale mogelijkheid om vragen te stellen aan de gouverneur wordt
opgenomen in artikel 51 van het huishoudelijk reglement van de
provincieraad.
Hierin staat opgenomen dat zij bevraagd kan worden in het kader van de
taken die zij behartigt voor de provincie. Het vraagrecht kan geen
aanleiding geven tot een debat of het nemen van enig besluit.
Wanneer de provincieraad haar bevraagt over de wijze waarop zij haar
federale en / of Vlaamse bevoegdheden uitoefent, wordt de vraag om al of
niet te antwoorden voorafgaandelijk aan haar voorgelegd. In de praktijk
antwoordt ze altijd op vragen van provincieraadsleden. Het feit dat de
gouverneur geen rechtstreekse bevoegdheden heeft in de provincie wil
niet zeggen dat zij hiermee niet actief in communicatie staat zoals
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bijvoorbeeld in het kader van de coördinatieopdracht die haar vanuit
Vlaanderen is toegewezen.
Zij maakt over die opdracht een jaarrapport op voor de Vlaamse regering.
De laatste jaren heeft de Commissie Binnenlands Bestuur van het
Vlaamse parlement de gouverneur ook uitgenodigd om haar jaarverslag
voor te stellen en van gedachten te wisselen over hun coördinatietaken in
opdracht van de Vlaamse regering.
In vier van de vijf Vlaamse provincies is de rechtstreekse communicatie
van de gouverneur aan de provincieraad naast de klassieke openingsrede
beperkt tot het in het huishoudelijk reglement voorziene vraagrecht.
Het provincieraadslid maakt vermelding van een ruimer initiatief in de
provincies Oost en West-Vlaanderen. Na contactname met de
provinciegriffier van deze provincies is gebleken dat zo’n initiatief buiten
het klassiek vraagrecht niet bestaat. In West-Vlaanderen is er jaarlijks
een terugkoppeling over het jaarverslag van de gouverneur in een
verenigde provincieraadscommissie.
Bij deze toelichting worden volgende krijtlijnen weergegeven: het gaat om
een vrijwillige toelichting door de gouverneur, de toelichting heeft een
informatief karakter en het is niet de bedoeling om een beleidskritisch
inhoudelijk debat te voeren over Vlaamse beleidsopties.
Onze gouverneur staat steeds positief tegenover vragen van de
provincieraad om toelichting te verschaffen over haar taakuitoefening.
Binnen de West-Vlaamse krijtlijnen zou het ook bij ons mogelijk zijn om in
de verenigde provincieraadscommissie van mei de mogelijkheid te bieden
aan de gouverneur om een toelichting te laten geven over haar
activiteiten aan de provincieraadsleden.
De VOORZITTER zegt dat er voor een verenigde raadscommissie in mei
een datum geprikt zal moeten worden. De griffier zal hierover tijdig
informeren.
De heer VANDENDRIESSCHE vindt dat een heel goed voorstel.
De raad gaat in besloten vergadering om 15.00 uur.

7. BESLOTEN VERGADERING

Nr. 7/1 van de agenda
Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 25)
Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan
deel. Er zijn 35 stemmen ja, bij 1 onthouding, waardoor het
voorstel is goedgekeurd.
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Stemming nr. 11.
(inlassen 26)

De vergadering wordt gesloten om 15.01 uur.

