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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Beknopt verslag.
Vergadering van 24 september 2020
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De vergadering wordt geopend om 14.30 uur.
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig.
Tekenden de aanwezigheidslijst:
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw

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 BUEREN Hugo
VAN DIENDEREN Ilse
VAN HAUTEGHEM Marleen
VAN OLMEN Mien
VAN RANSBEECK Brend
VANDENDRIESSCHE Diederik
VERHAERT Inga
VERHAEVEN Eddy
WECKHUYSEN Wendy

Verontschuldigd: Mevrouw Valery Van Gorp

(*) Zij waren tijdens de raadsvergadering fysiek niet aanwezig in het provinciehuis, maar
namen van thuis uit digitaal deel aan de vergadering (inclusief de stemmingen).
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De raad is bijeen in openbare vergadering.
De VOORZITTER zegt dat er drie leden van thuis uit de vergadering zullen volgen:
mevrouw Jacques, de heer Dillen en de heer Bellens.
Mondelinge vragen
Mondelinge vraag van de heer Rudy Sohier over tijdelijke werkloosheid.
De heer SOHIER verwijst naar zijn eerdere tussenkomst in vergadering van 23 april over
de corona-impact voor onder meer de tewerkstelling van het contractueel personeel.
Hij stelt de volgende vragen:
Zijn er vandaag nog werknemers op tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de
coronacrisis? In welke diensten of autonome bedrijven is dat dan?
Is er vandaag al een volledig zicht op alle werkloosheidsdossiers en het inkomensverlies
van de betrokken werknemers?
Is er al een zicht op het inkomensverlies dat deze werknemers hebben geleden?
Heeft de deputatie al beslist om de aanvulling toe te kennen aan betrokken werknemers?
De heer DE HAES beantwoordt deze vragen nadat hij nog eens beklemtoont dat de
provincie een “warme werkgever” wil zijn.
Wat de eerste vraag betreft zegt hij dat op datum van 18 september 2020 er zich in het
stelsel van tijdelijke werkloosheid geen personeelsleden bevonden. Voor wat de tweede
vraag betreft, deelt hij mee dat sinds het begin van de coronacrisis 269 werknemers van
de provincie en de APB’s tijdelijk werkloos werden wegens overmacht. Het salaris van
betrokkenen werd opgeschort gedurende deze werkloosheid en tijdens deze periode
hadden zij recht op een vervangingsinkomen dat gemiddeld zo’n 70% van hun laatste
activiteitssalaris bedroeg (aangevuld met nog bijkomende supplementen van de federale
en Vlaamse overheid). In antwoord op de vraag over het inkomensverlies dat deze
werknemers zouden hebben geleden zegt hij dat DMCO geen exact zicht heeft op het
individuele inkomensverlies van elke betrokken werknemer omdat deze
werkloosheidsdossiers beheerd worden via de RVA.
Wat de aanvulling betreft zegt hij dat er een principieel akkoord is binnen de deputatie
en dat dit ook al werd besproken met de vakbonden. Dit voorstel waarbij rekening wordt
gehouden met het aantal dagen werkloosheid, dient technisch en juridisch nog te worden
bekrachtigd door de deputatie waarna het in uitvoering kan treden.
OPENBARE VERGADERING
Oproeping en agenda.
(inlassen 1 en 2)
0. Provinciale overheid

Nr. 0/1 van de agenda
Verhindering mevrouw Isabelle Vrancken. Tijdelijke opvolging.
Verslag
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(inlassen 3)
De VOORZITTER zegt dat mevrouw Isabelle Vrancken verhinderd is om
haar ambt op te nemen. Zij is met bevallingsverlof. Er dient in haar
tijdelijke vervanging te worden voorzien.
Via deze weg feliciteert hij mevrouw Vrancken met de geboorte van haar
dochtertje Paulien.
(applaus)
Bij lottrekking wordt de bijzondere commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven van de voorgestelde vervanger samengesteld.
De leden van de commissie die de geloofsbrieven van de heer Hugo Van
Bueren onderzoekt, zijn: de heer Jan De Haes, de heer Brend Van
Ransbeeck, de heer Eddy Verhaeven en mevrouw Mireille Colson.
De vergadering wordt geschorst om 14.39 uur om de bijzondere
commissie de kans te geven haar werkzaamheden aan te vatten. De
vergadering wordt hernomen om 14.46 uur.
De heer VAN RANSBEECK brengt als verslaggever het advies ter
kennisgeving van de raad. De commissie adviseert om de heer Van
Bueren tot de eedaflegging toe te laten. Bij dit advies zijn geen
bemerkingen.
Verslag van de bijzondere commissie.
(inlassen 4)

De heer VAN BUEREN legt de wettelijke eed af.
De VOORZITTER heet het nieuw lid welkom.
(applaus)

Nr. 0/2 van de agenda
Wijziging van de vertegenwoordiging van de Groen-fractie in een
commissie, in de raad van bestuur van de APB's Campus Vesta en
Toerisme Provincie Antwerpen en in de toezichtscommissie Sportpaleis.
Goedkeuring.
Verslag
(inlassen 5)
Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan
deel. Er zijn 35 stemmen ja, zodat het voorstel is goedgekeurd.
Stemming nr. 1.
(inlassen 6)
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Nr. 0/3 van de agenda
Budget 2020: Verlaging van de nominatieve subsidie aan de Vereniging
van Vlaamse provincies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 7)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 2.
(inlassen 8)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

Nr. 1/1 van de agenda
Uitvoering RSPA: Strategisch gebied Olympiadelaan te Herentals.
Goedkeuring bestek en lastenvoorwaarden. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 9)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 3.
(inlassen 10)

Nr. 1/2 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 11)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen.
Stemming nr. 4.
(inlassen 12)
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Nr. 1/3 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 13)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 5.
(inlassen 14)

Nr. 1/4 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte
van de Moeder Gods. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 15)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 6.
(inlassen 16)

Nr. 1/5 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus'
Geboorte. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 17)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 7.
(inlassen 18)

Nr. 1/6 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen
Islamic Association. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
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Verslag van de deputatie
(inlassen 19)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6
onthoudingen.
Stemming nr. 8.
(inlassen 20)

Nr. 1/7 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa.
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 21)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6
onthoudingen.
Stemming nr. 9.
(inlassen 22)

Nr. 1/8 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Budgetwijziging Nr. 1 van 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 23)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 10.
(inlassen 24)

Nr. 1/9 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Eerste
wijziging meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
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(inlassen 25)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 11.
(inlassen 26)

Nr. 1/10 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2020. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 27)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 11 onthoudingen.
Stemming nr. 12.
(inlassen 28)

Nr. 1/11 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
(PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2020. Advies. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 29)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 11 onthoudingen.
Stemming nr. 13.
(inlassen 30)

Nr. 1/12 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap.
Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 31)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
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Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 14.
(inlassen 32)

Nr. 1/13 van de agenda
Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen.
Samenwerkingsovereenkomsten 2021-2025. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 33)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr.15.
(inlassen 34)

Nr. 1/14 van de agenda
Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020.
2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Prijs voor
Mondiaal Onderzoek. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 35)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 16.
(inlassen 36)

Nr. 1/15 van de agenda
APB POA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 37)
Kennis wordt genomen.

Nr. 1/16 van de agenda
APB PVM. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
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Verslag van de deputatie
(inlassen 38)
Kennis wordt genomen.

Nr. 1/17 van de agenda
Fietsostrade F14 Antwerpen-Essen: aanleg fietspad van Paviljoenweg tot
Kalmthoutsesteenweg in Essen. Prijsherzieningen, wijzigingen en
meerwerken. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 39)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 17.
(inlassen 40)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

Nr. 2/1 van de agenda
Beleidsnota speerpuntsector zorg. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 41)

Nr. 2/2 van de agenda
Opheffing en nieuw subsidiereglement speerpuntsector zorg.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 42)

Nr. 2/3 van de agenda
Toewijzing krediet speerpuntsector zorg 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 43)
Mevrouw TALHAOUI zegt dat haar fractie de nota en ook het
subsidiereglement zal goedkeuren. Zij kijkt wel uit naar de toekomstige
verdere bespreking van de criteria en voorstellen zoals werd afgesproken
in de raadscommissie.
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De heer VAN RANSBEECK bedankt de personeelsleden die gewerkt hebben
aan dit lijvig document. Er is hard aan gewerkt en hij verwijst hierbij naar
de omgevingsanalyse. Zijn fractie vindt dit een zeer belangrijk
beleidsdomein. Hij vindt evenwel dat er te veel gefocust wordt op het
niet-kunnen bijvoorbeeld als het gaat over de ouderenzorg. Hun voorstel
is er één van meer inzetten op kleinschalige initiatieven en minder op
grote wooncentra. Zodat er bijvoorbeeld veel meer burgers kunnen
worden betrokken en er meer plaats is voor mantelzorgers en voor
multidisciplinaire teams. Zijn fractie bepleit een andere visie waardoor er
meer werkbare jobs worden gecreëerd en waarbij het personeel blijft
werken in de sector en minder ziek wordt. Zijn fractie bepleit om binnen
de provinciale context de visie en de paradigma van het beleid meer in
vraag te stellen en aan te passen aan wat er nu leeft in het onderwijs.
Toch gaan zij het voorstel goedkeuren.
De heer SOHIER zegt dat hij dit zal goedkeuren. Hij zegt dat in de nota
veel aandacht wordt besteed aan het personeel en nieuwe technologieën.
Dat is heel goed. Hij hoopt dat bij het overleg waarvan sprake in de nota
ook de vakbonden betrokken worden. De zorgsector verwacht meer
appreciatie van het beleid; ook inzake verloning. Hij kijkt daarbij niet
alleen naar het zorg- en verplegend personeel maar ook naar de
schoonmaakploegen en de koksploegen.
De heer VALKENIERS zegt dat hij verwonderd is dat twee jaar na de
goedkeuring van het impulsfonds men nu al met een nieuw
subsidiereglement komt voor het zorgbeleid. Hij meent dat de
omgevingsanalyse min of meer nog hetzelfde is. Er is natuurlijk de COVID
en als alle baten, het gaat volgens hem over 300.000 euro, kunnen
helpen, dan is dit goed. Zijn fractie zal dit dan ook goedkeuren. Hij hoopt
wel dat dit nieuw reglement ook op het einde van de legislatuur zal
worden geëvalueerd.
Mevrouw HELSEN bedankt iedereen voor de steun aan dit voorstel. Dit zal
de zorgsector deugd doen dat de provincieraad hier achter staat. Zij houdt
zich aan de afspraken binnen de commissie waarbij op het einde van de
legislatuur dit zal worden geëvalueerd. Zij kijkt daarbij uit naar de
projecten en de wijze waarop we die goedkeuren.
Wat de opmerkingen van de Groen-fractie betreft zegt zij dat het
subsidiereglement juist voorziet in de mogelijkheden om op een
arbeidsinnovatieve wijze te werk te gaan, niet in het minste voor de
ouderenzorg. Aan de heer Sohier zegt zij dat het inderdaad gaat over alle
mensen die actief zijn in de zorgsector.
Het biedt de mogelijkheid aan de sectoren, de provincie is zelf niet meer
bevoegd voor zorg en welzijn, om in te zetten op anders werken in de
zorg waardoor het zorgpersoneel zich maximaal kan focussen op de
zorgtaken. Zij verwijst naar haar toelichting in de commissie bijvoorbeeld
rond het nieuwe wonen. Wij gaan als provincie de sectoren stimuleren om
er zelf mee aan de slag te gaan. De kern van de zaak is meer inzetten op
innovatieve dienstverleningsprocessen, innovatieve arbeidsorganisaties en
nieuwe technologieën.
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De VOORZITTER legt de agendapunten 2/1, 2/2 en 2/3 samen ter
stemming voor.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
De agendapunten 2/1, 2/2 en 2/3 worden goedgekeurd met 35
stemmen ja.
Stemming nr. 18.
(inlassen 44)

Nr. 2/4 van de agenda
Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 45)
Mevrouw VAN DIENDEREN verlaat de vergadering voorafgaand aan de
bespreking van dit punt.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Stemming nr. 19.
(inlassen 46)
Mevrouw VAN DIENDEREN komt na de bespreking en stemming terug de
raadszaal binnen. Zij neemt opnieuw deel aan de bespreking van de
agendapunten van de vergadering.

Nr. 2/5 van de agenda
APB PSES. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 47)
Kennis wordt genomen.

Nr. 2/6 van de agenda
APB KMPC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
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(inlassen 48)
Kennis wordt genomen.

Nr. 2/7 van de agenda
APB PDA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 49)
Kennis wordt genomen.

Nr. 2/8 van de agenda
APB GKC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 50)
Kennis wordt genomen.

Nr. 2/9 van de agenda
APB De Warande. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020.
Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 51)
Kennis wordt genomen.

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

Nr. 3/1 van de agenda
APB PRZ. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 52)
Kennis wordt genomen.

Nr. 3/2 van de agenda
APB PRDS. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 53)
Kennis wordt genomen.
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Nr. 3/3 van de agenda
APB TPA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 54)
Kennis wordt genomen.

Nr. 3/4 van de agenda
EVAP Arboretum Kalmthout. Opvolgingsrapportering eerste semester
2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 55)
Kennis wordt genomen.

Nr. 3/5 van de agenda
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker.
Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 56)
Kennis wordt genomen.

Nr. 3/6 van de agenda
Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de
provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 57)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 20.
(inlassen 58)

Nr. 3/7 van de agenda
APB PIH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 59)
Kennis wordt genomen.
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Nr. 3/8 van de agenda
Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 60)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding.
Stemming nr. 21.
(inlassen 61)

Nr. 3/9 van de agenda
APB Campus Vesta. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020.
Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 62)
Kennis wordt genomen.

Nr. 3/10 van de agenda
Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door
fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan
Claessen (Vlaams Belang).
Voorstel
(inlassen 63)
De heer CLAESSEN stelt voor om het provinciaal domein Rivierenhof met
een fiets- en voetgangersbrug over de Ruggeveldlaan te verbinden met
het park Groot Schijn. Hij meent dat het park Groot Schijn een
aantrekkingspool zal zijn met het nieuwe zwembad dat er komt en de
nieuwe ijspiste. Het Rivierenhof zou de vruchten kunnen plukken van deze
nieuwe bezoekers en meer parkbezoekers kunnen verwelkomen. Maar de
twee parken worden gescheiden door een baan. Spreker stelt voor om de
haalbaarheid van een fiets- en voetgangersbrug te onderzoeken.
De heer DANEELS heeft begrip voor het probleem, maar is van mening
dat de voorgesteld brug een lapmiddel zou zijn om het autoverkeer te
ontzien. Hij denkt dat er met simpele ingrepen meer aandacht voor de
fietsers kan komen. Als voetganger moet je daar twee keer wachten op
groen licht: een keer tot de middenberm en een tweede keer voor de hele
oversteek. Er zijn ingrepen mogelijk om daar meer comfort te creëren.
Mevrouw BAKELANTS vindt het een mooi voorstel, maar heeft er toch
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enkele bedenkingen bij. Zo is er onlangs goedkeuring gegeven voor een
andere fietsbrug aan de vaart. Ze meent ook dat de oversteek aan de
Ruggeveldlaan redelijk veilig is.
De heer DE HAES wil de heer Claessen graag bijtreden in zijn lof aan het
Rivierenhof. We hebben dit in het voorjaar mogen ervaren tijdens de
lockdown, waardoor het zelfs soms te druk werd in het Rivierenhof en
door de drukte overwogen werd om de parken te sluiten. Gelukkig is het
zover niet moeten komen.
Spreker treedt de heer Claessen niet bij op vlak van het voorstel. De
prioriteiten van de provincie liggen bij de bovenlokale fietsroutes. Anderen
hebben recent geïnvesteerd in de aanleg van de Ruggeveldlaan: er is een
middenberm gecreëerd en een fiets- en voetpad gescheiden van de weg.
Op vlak van de overgangen kan er hier en daar misschien nog
geoptimaliseerd worden. Een parkbrug zal het autoverkeer op die plaats
eerder versterken. Op de schaal: nodig – nuttig – leuk, is dit eerder ‘leuk’.
Daarom stelt de heer De Haes voor om het voorstel niet goed te keuren.
De heer CLAESSEN dankt voor het antwoord. Hij denkt dat het met een
parkbrug beduidend drukker zal worden en dat het Rivierenhof meer
bezoekers zal trekken.
De heer DE HAES benadrukt dat hij wil investeren in bovenlokale
fietsroutes en dat een verbinding tussen twee parken bij uitstek een
lokale verbinding is.
De VOORZITTER legt het voorstel ter stemming voor.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen nee.
Het voorstel is niet goedgekeurd met 6 stemmen ja, bij 29
stemmen nee.
Stemming nr. 22.
(inlassen 64)
De heer CALUWÉ zegt dat hij zich vergist heeft en nee stemt, in plaats
van de ja-stem die geregistreerd werd.

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

Nr. 4/1 van de agenda
Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid
en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring
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economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van
krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 65)
Mevrouw VERHAERT zegt dat het onder meer over een project gaat in
verband met de uitbouw van een BioLab. Hiervoor wordt 100.000 EUR
financiële steun gegeven aan de Kdg-hogeschool. Gaat het hier om een
contract van lange duur?
De heer CALUWÉ zegt dat het te bekijken valt en dus geen lange termijn
afspraak betreft.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding.
Stemming nr. 23.
(inlassen 66)

Nr. 4/2 van de agenda
APB HH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 67)
Kennis wordt genomen.

Nr. 4/3 van de agenda
APB HC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 68)
Kennis wordt genomen.

Nr. 4/4 van de agenda
Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 69)
De heer SCHOOFS vindt het goed om te lezen dat het opvolgingsrapport
grotendeels positief is. Dit betekent dat er ook in een moeilijke periode
goed gewerkt is. Waar het nipt onvoldoende is, lijkt het te gaan om
menskracht die ontbreekt.
Hij wil toch één onvoldoende aanhalen, waarvan de heer Schoofs hoopt
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dat dit in december wel voldoende zal zijn. Dat gaat over het
streekoverleg, waar opgemerkt wordt dat de subsidies tijdig betaald zijn,
maar dat er te weinig overleg gepleegd is, het gaat over de Kempen en
Rivierenland. In de Kempen gaat het dan over detailhandel, in
Rivierenland wordt er verwezen naar de welzijnskoepel.
Mevrouw HELSEN zegt dat er vanuit de deputatie overleg wordt gepleegd
om te bekijken welke projecten concreet ondersteund kunnen worden. Dit
wordt per streekplatform opgenomen. Hopelijk leidt dit tot concrete
projecten om te ondersteunen, maar dat is nog afwachten. In het
streekplatform Rivierenland wordt vooral gewerkt rond projecten
waarvoor de provincie niet bevoegd is. In het streekplatform Kempen is
men volop bezig met de bespreking van nieuwe projecten, die de
provincie nog niet meteen kan ondersteunen. De coördinatie van de
streekplatformen worden wel verder mee financieel ondersteund.
De heer SCHOOFS heeft begrip voor de moeilijkheid, maar vindt het een
belangrijk proces dat toch gevoerd moet worden.
Kennis wordt genomen.

Nr. 4/5 van de agenda
Aanpassing aan het provinciaal reglement van 16 december 2010
betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 70)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 24.
(inlassen 71)

Nr. 4/6 van de agenda
Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 72)
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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Stemming nr. 25.
(inlassen 73)

Nr. 4/7 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het
provinciedecreet. Levering van hybride terreinwagens ten behoeve van
DIW - wijziging procedure. Kennisname.
Verslag van de deputatie
(inlassen 74)
Kennis wordt genomen.

Nr. 4/8 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw
van een technisch centrum. Aankoop woning/winkel in de
Turnhoutsebaan. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 75)

Nr. 4/9 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw
van een technisch centrum. Aankoop woning Turnhoutsebaan.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 76)
Mevrouw BAKELANTS is verheugd dat de provincie deze aankopen kan
doen, maar hoopt dat er geen monster groot gebouw zal komen, maar
wel een met doorkijk zodat het park zichtbaar wordt vanop de straat.
De VOORZITTER legt de agendapunten 4/8 en 4/9 ter stemming voor.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
De agendapunten 4/8 en 4/9 worden goedgekeurd met 35
stemmen ja.
Stemming nr. 26.
(inlassen 77)

Nr. 4/10 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen/Ekeren en Kapellen. Schoon Schijn (A.S.04).
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Verlegging en openlegging van de bedding langs de nieuwe Delhaize.
Grondoverdracht. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 78)

Nr. 4/11 van de agenda
Vastgoed. Kalmthout. Arboretum. Aankoop woning met tuin. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 79)

Nr. 4/12 van de agenda
Vastgoed. Meerhout. Halfwegloop (A.7.24.24). Overname retentiebekken.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 80)

Nr. 4/13 van de agenda
Vastgoed. Rijkevorsel. woningen Oostmalsesteenweg 17-19-21. Verkoop.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 81)
De VOORZITTER legt de agendapunten 4/10, 4/11, 4/12 en 4/13 ter
stemming voor.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
De agendapunten 4/10, 4/11, 4/12 en 4/13 worden goedgekeurd
met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 27.
(inlassen 82)

Nr. 4/14 van de agenda
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1)
en 13-14-15-16 (cluster 3). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te
Herentals en Olen. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 83)
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Nr. 4/15 van de agenda
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 5-6-7-9-10-11-12
(cluster 2). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te Geel en Mol.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 84)
De VOORZITTER legt de agendapunten 4/14 en 4/15 ter stemming voor.
De heer BELLENS, de heer DILLEN en mevrouw JACQUES stemmen
mondeling. Ze stemmen ja.
De agendapunten 4/14 en 4/15 worden goedgekeurd met 35
stemmen ja.
Stemming nr. 28.
(inlassen 85)

5. Moties

6. Interpellaties

Nr. 6/1 van de agenda
Interpellatie in verband met thuiswerk, ingediend door Tobias Daneels
(Groen).
Interpellatie
(inlassen 86)
De heer DANEELS interpelleert over het thuiswerk bij de provincie. Hij
feliciteert de ICT-dienst voor de vlekkeloze organisatie van de
provincieraads- en commissievergaderingen. Ook de overschakeling van
een groot deel van het personeel op thuiswerk verdient complimenten. Er
zijn minder mensen in het provinciehuis aanwezig, wat een positieve
impact heeft op de files en de luchtvervuiling en een beter evenwicht
mogelijk maakt tussen gezin en werk. Denkt de deputatie erover om in de
toekomst meer thuiswerk toe te laten? Dit kan ervoor zorgen dat er
kantoorruimte vrijkomt die een andere bestemming kan krijgen.
Mevrouw VERHAERT sluit zich aan bij de complimenten rond de
organisatie van de vergaderingen. Sommige medewerkers kunnen niet
van thuis uit werken. Voor medewerkers met jonge kinderen is er een
extra maatregel in het leven geroepen: het coronaouderschapsverlof. Ze
vraagt of dit verlof ondertussen ook mogelijk is voor medewerkers van
het provinciaal onderwijs, want dit is wel mogelijk in alle andere netten in
de provincie Antwerpen.
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De heer DE HAES zegt dat de coronacrisis inderdaad een verregaande
impact gehad heeft. Er is snel geschakeld naar thuiswerk en er is gekozen
voor maximale ondersteuning met de optie om een tweede scherm of
bureaustoel te kunnen gebruiken. Na de thuiswerkverplichting is er in mei
en juni opgebouwd naar een bezetting van 50 % op de werkvloer van de
administratieve verdiepingen van het provinciehuis. Dit is in augustus
terug afgebouwd en vanaf september terug ingevoerd.
De maximale capaciteit van 50 % wordt nu voor onbepaalde tijd
aangehouden gecombineerd met sanitaire maatregelen en afstandsregels.
De coronacrisis zal mogelijk aanleiding zijn voor aanpassingen in de
praktische werkorganisatie. Na afloop van de crisissituatie kan het
reglement op telewerk herzien worden. De deputatie zal zich baseren op
positieve en negatieve ervaringen tijdens de crisis en op onderzoek van
onder meer de UA over onderscheid tussen de verschillende functies.
Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken naar de beschikbare
kantooroppervlakte. De huidige beschikbare oppervlakte maakt het
mogelijk om vol te zitten met halfvol zitten.
De heer LEMMENS zegt dat het federaal coronaverlof besproken is op
POA. Daar is besloten om niet op de vraag in te gaan en dit is ook
besproken met de vakbonden. Het is niet evident met de besmettingen
om de werking van de scholen te blijven garanderen.
De heer DANEELS zegt dat iedereen de voordelen gezien heeft van het
vele thuiswerk. Er moet een analyse gemaakt worden over het
postcoronatijdperk. De faciliteiten voor thuiswerk zijn er nu en de vraag
naar de kantooroppervlakte is interessant om op te volgen.
Mevrouw VERHAERT heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden om
onderwijs te organiseren. Maar zegt dat medewerkers wel een ander
verlofstelsel kunnen aanvragen. Enkel de medewerkers van het
provinciaal onderwijs kunnen dit corona-ouderschapsverlof niet
aanvragen, de andere provinciale medewerkers wel. Dit is geen gelijke
behandeling.
De heer LEMMENS zegt dat er op maat gewerkt wordt en dat er toch een
verschil is: het personeel van het provinciaal onderwijs is een speciale
categorie. Er wordt dagelijks gemonitord hoe de coronapandemie zich
verder zet, maar het corona-ouderschapsverlof gaan we niet doen in het
provinciaal onderwijs.
Mevrouw VERHAERT vindt het een gemiste kans omdat medewerkers
gaan uitwijken naar een ander verlofstelsel dat financieel minder
interessant is.
De heer LEMMENS zegt dat de appreciatie naar het personeel van het
provinciaal onderwijs groot is, maar dat voor het corona-
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ouderschapsverlof korte aanvraagtermijnen zijn. Het provinciaal onderwijs
neemt haar verantwoordelijkheid tegenover ouders en leerlingen.

7. BESLOTEN VERGADERING

Nr. 7/1 van de agenda
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging
samenstelling. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 87)
Men gaat over tot de geheime stemming. 33 leden nemen eraan
deel. Er zijn 33 stemmen ja zodat het voorstel is goedgekeurd.
Stemming nr. 29.
(inlassen 88)
De vergadering wordt gesloten om 15.47 uur.

