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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 28 OKTOBER 2021 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.30 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

Mevrouw BOONEN Nicole 

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 WINTER Stefan 

Mevrouw FRANÇOIS Catherine 

De heer GEYSEN Kris 

De heer  GYS Seppe 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

De heer VALKENIERS Bruno 

De heer VAN BUEREN Hugo 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN GORP Valery 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VAN RANSBEECK Brend 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: De heer DE QUICK Erik en de heer DILLEN Koen 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

 
VOORZITTER.- Goedemiddag allemaal, van harte welkom op de provincieraad van vandaag, 28 
oktober. We beginnen met de mondelinge vragen. Mondelinge vraag gesteld door mevrouw Van 
Dienderen, over de PFOS en de PFAS. Mevrouw Van Dienderen, heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Goedemiddag, collega’s. Een heel belangrijk dossier waar toch 
ook de deputatie een hele belangrijke rol in speelt. In de laatste week was er iedere dag wel iets 
wat nieuws betreft rond 3M. Vorige week was er dan de mededeling dat de deputatie beslist had 
om de normen bij te stellen, dat gaat dan over de lozingsnormen in water. De paar dagen later 
was er dan het bericht dat 3M daartegen in beroep gaat. Een dag later waren dan de resultaten 
van de bloedstalen bekendgemaakt die dramatisch slecht zijn, echt dramatisch slecht. Het is een 
milieuprobleem aan het worden zoals we dat in Vlaanderen nog amper gezien hebben. Dus de 
urgentie is er en vandaar dat ik het ook belangrijk vond om hier op deze raad een mondelinge 
vraag te stellen. Ik heb dat ook geïllustreerd met een PowerPoint die u achter mij ook kan zien. 
Dus waar gaat het over, we hebben hier al eens een debat over gehad in de raad en dat gaat over 
die forever chemicals, PFOS, PFAS. Sinds juni niet meer weg te cijferen in het openbare debat. U 
ziet daar een foto van mensen op Linkeroever die duidelijkheid vragen over waaraan ze toe zijn. 
Daaronder iemand van Zwijndrecht die vraagt, wat kan ik nog doen met mijn zelfgekweekte 
groenten en eieren? De bezorgdheid van bewoners is enorm. 
 
 Debatten in alle fora worden ook gevoerd, in de onderzoekscommissie maar ook in de 
provincieraad had ik gevraagd in juni, deputatie, wat gaat u doen? Gaat u een procedure 
opstarten voor de verstrenging van de normen? Ik heb toen nogal een vaag antwoord gekregen, 
dat dat niet echt nodig leek, maar op 1 juli is de deputatie dan toch gestart met de procedure 
voor de bijstelling van de normen. Dat is goed. En dan, wat ik daarjuist zei, de beslissing is er 
gekomen, de deputatie heeft die normen bijgesteld, zijn verstrengd. Maar dan een paar dagen 
later al direct bericht van 3M dat ze in beroep gaat tegen die bijstelling van die 
milieuvoorwaarden. 
  
Deze mondelinge vraag is er ook op gericht om jullie toch te bevragen, zijn die normen die jullie 
beslist hebben, zijn die wel streng genoeg? Zeker in het licht van de recente evoluties hoor je 
toch meer en meer vragen opkomen om naar een totaal verbod te gaan. Dus ineens een 
verstrenging door te voeren niet naar 1 microgram maar naar 0,1 microgram voor de PFOS, dat 
is eigenlijk de limiet, daaronder kunnen ze niet meer meten. Dus dat is eigenlijk de limiet waar 
we zeker in de toekomst naartoe moeten. 
 
Wat ik ook via deze mondelinge vraag wil aankaarten, dat is, wat gaat er gebeuren met 
lozingsnormen in de lucht? De procedure is gestart om de lozingsnormen in het water te 
verstrengen, maar in de lucht komt er ook heel wat PFAS, PFOS vrij. Ook dat is al veelvuldig in 
de pers gekomen en de bloedresultaten liegen er niet om. Dat moet van ergens komen, die 
PFOS, dat is niet van de groentjes die je kweekt in een tuin, dat mensen die stof in hun bloed 
hebben. Dus dat gaat via de lucht rond dus ook daar moet dringend reglementering rond komen 
en normen rond komen. Sommigen zeggen zelfs, en ik denk dat ik de minister toch ook al op die 
uitspraak betrapt heb, die fabriek moet sluiten. Als ze niet kunnen aantonen dat ze gezond 
kunnen produceren, dan moet die fabriek maar sluiten. Dus het zijn toch heel krasse uitspraken 
en de deputatie is zo een beetje een speelbal in het grotere verhaal, heb ik zowat de indruk.  
 
Dus nu is er een beslissing die dan tot juni volgend jaar aanhoudt. Er wordt blijkbaar veel 
verwacht van een vergadering die morgen doorgaat tussen 3M en de Vlaamse 
Handhavingsdienst of Vlaamse Administratie. En morgen zouden er heel belangrijke 
beslissingen genomen worden om te zien wat er moet gebeuren na 30 juni. Maar wij denken dat 



VERGADERING VAN 28 OKTOBER 2021 

 5 

we vanuit het voorzorgsprincipe toch nu ook al strenger zouden kunnen gaan en dus nu al gaan 
naar die 0,1 microgram PFOS, ik pik dat er nu maar uit omdat dat het meest gekend is. Ook 
omdat dat een norm is die bijvoorbeeld Lantis wel haalt met de zuiveringsinstallatie. Dus 
benieuwt het ons wel of dat een multinational, een heel groot bedrijf 3M, dat er blijkbaar in 
Amerika wel in slaagt om tot onder die detecteerbare limiet naar lozingsnormen te gaan, dat dat 
hier in Vlaanderen niet gebeurt. Dus hier heb ik dan een selectie gemaakt van de normen die 
dan nu in de vergunning zitten. Dus voor PFOS en PFOA zijn die inderdaad verstrengd tot 1 
microgram. Maar ook in de stukken van de deputatie staat de evaluatie van de bezwaren die 
bewoners en dergelijke hebben ingediend, en die verwijzen dan naar Nederlandse normen die 
dan spreken over die 0,1 microgram, dus nog factor 10 kleiner en dus onder die detecteerbare 
limiet.  
 
Dus wat mij ook opgevallen was, dat is, en ik denk dat dat ook al eerder in de pers verschenen 
was, dat is dat het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat toch ook gezondheidseffecten van de 
productie voor de bevolking moet inschatten, dat die geen advies heeft gegeven in heel deze 
procedure. Dat is toch eigenlijk wel bizar. En ik lees ook dat de deputatie dat heeft proberen 
ondervangen door bijvoorbeeld dokter Schoeters daarover te interpelleren en haar een advies te 
vragen, dat is ook goed natuurlijk. Maar ik vind het wel straf dat hier dan een beslissing 
genomen moet worden zonder een advies van zo’n belangrijke administratie. En ik vond het dan 
ook een jammerlijke zaak dat niet van de gelegenheid gebruik is genomen om die uitstoot naar 
de lucht ook onder de loep te nemen. Dat de uitstoot van PFOS, PFAS naar de lucht, dat die ook 
niet meegenomen is in die bijstellingsprocedure. En dat wordt hier geëvalueerd als een 
onontvankelijke opmerking dus daar wordt geen rekening mee gehouden. En dan wat ik zei over 
die belangrijke vergadering morgen, dat staat hier ook op die slide. 
 
Dus dan kom ik tot mijn vragen, is het wel streng genoeg, moeten we niet tot een totaal verbod 
gaan? En had de deputatie toch niet beter naar die 0,1 microgram voor PFOS gegaan? En 3M is 
één van de bedrijven die PFOS, PFAS uitstoot. Ik had begrepen dat de procedure tot bijstelling 
van de voorwaarden ook voor andere bedrijven is opgestart. En mijn tweede vraag is dan van, 
wanneer komt daar een beslissing over? Zit dat in een gelijkaardig traject, gaan dat ongeveer 
dezelfde normen zijn? Dus daar ben ik ook benieuwd naar, ik kom er nog eens op terug, die 
enorme hoge bloedwaarde, dat is toch echt een groot probleem. Er moeten dringend nog meer 
mensen bemonsterd worden, er zijn nu een achthonderdtal bewoners bemonsterd. Maar het is 
duidelijk dat de invloed van de fabriek ook nog veel verder reikt, dus ook in een perimeter van 
minstens 5 kilometer zou toch moeten bemeten worden wat het bloed is van de inwoners. Dus 
een grootschalige meetcampagne zal wel nodig zijn, denken wij. En dus ook vandaar de vraag 
van, wanneer kunnen we een verstrenging verwachten van de norm voor emissies naar de lucht? 
Dus in het kort, dat is de kern van het betoog, is de beslissing die nu gevallen is door deputatie, 
is die streng genoeg, wetende dat er op Europees niveau aan een totaalban gewerkt wordt? 
Wetende ook dat nieuws van deze week, dat die waarden in bloed zo ontstellend slecht zijn. 
Wetende ook dat die onderzoekscommissie nog in volle werkzaamheid is, ook dat gaat 
waarschijnlijk nog nieuwe inzichten en resultaten opleveren. Dus dat voorzorgsprincipe vinden 
wij toch een heel belangrijk principe, en de vraag is of dat in de beslissing die nu genomen is, dat 
voorzorgsprincipe nog wel voldoende gehanteerd is geweest? 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Van Dienderen. Gedeputeerde Lemmens heeft het 
woord. Ik wil ook nu eventjes zeggen dat de zonnewering stuk is hier achter ons, dat die niet 
naar beneden kan. Voor degene die de zon in de ogen heeft, geniet er nog van, het zal misschien 
de laatste zijn. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, collega’s, mevrouw Van Dienderen, 
bedankt voor uw vraag. Uw eerste vraag was, kijk, er was een lozingsnorm van 0,1 microgram 
per liter aangekondigd en Lantis slaagt erin die norm nu al te bereiken. Dat is wat u zegt. Nu, ik 
kan u daarover het volgende zeggen, in de vergunning van Lantis Rinkonien is de norm van 
PFOS momenteel ook nog 1 microgram per liter. Wij hebben geen zicht op de effectieve 
lozingswaarde met betrekking tot PFOS van Lantis, dat weten wij niet. Dus het is ook 1 
microgram daar. Met de verstrenging van 30 tot 1 microgram per liter heeft de deputatie het 
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voorstel van de POVC en tal van experten gevolgd. Ik hoor u benadrukken dat tal van Vlaamse 
instanties in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie vertegenwoordigd zitten. Die 
mensen hebben ook gesproken in de POVC met vertegenwoordigers van 3M, en zij hebben ons 
dat advies overgemaakt. En nogmaals, dat hebben wij gevolgd. De lozingsnormen worden ook 
nog eens beperkt in de tijd. Dit betekent dat er na 30 juni 2022 enkel nog een PFOS-
concentratie geloosd mag worden die de huidige rapportagegrens van 0,1 microgram per liter 
niet overschrijdt. Dit is wettelijk zo bepaald. Dus vanaf 30 juni 2022 zal men maar 0,1 
microgram per liter mogen lozen. De overige PFAS’en zijn vanaf 30 juni 2022 niet meer 
genormeerd. En die mogen dus ook niet meer geloosd worden. Tenzij het bedrijf zelf een 
gemotiveerde bijstelling aanvraagt bij de deputatie, om dan zo tijdig opnieuw bijzondere 
lozingsnormen te bekomen. En dat kunnen zij vragen, dat kunnen zij vragen. Of we overwogen 
hebben om de 0-norm te overwegen. Zoals u weet produceert 3M sinds 2002 geen PFOS meer 
in Zwijndrecht. De productie van die lange koolstofketens, dus de C8 sulfonyl verbindingen, die 
werd toen stopgezet. En u weet, hoe meer koolstoffen, hoe meer resistent die producten worden. 
Ze zijn toen vervangen geworden door korte koolstofketens C4 sulfonyl verbindingen.  
 
In 2008 werd PFOS opgenomen in de lozingsvergunning naar aanleiding van het 
bodemsaneringsproject dat 3M moest opstarten. Grondwater is verontreinigd en moet dus 
gesaneerd worden met de pump and treat methode. Het vervuild grondwater vormt een 
bijkomende afvalstroom naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, en om die reden is PFOS 
opgenomen in de lozingsvergunning. Je moet kunnen blijven saneren, je moet die grond 
saneren, dat is ook de reden. Als we nu dus een 0-norm, zoals u vraagt mevrouw Van Dienderen, 
zouden opnemen, dan zetten we de facto de grondwatersanering stop.  OVAM geeft aan dat dit 
een totaal ongewenste situatie is. Dus uw collega’s van Vlaanderen, mevrouw Van Dienderen, 
die zeggen ons dat die adviseren ons dat. Wie zijn wij om daaraan te twijfelen, aan Vlaamse 
ambtenaren. Er moet immers ten alle tijden vermeden worden dat de vervuilingspluim verder 
verspreid richting Blokkersdijk en ten zuiden van de E34. Dat is ook een belangrijke overweging. 
Kortom, OVAM geeft aan dat strenge lozingsnormen voor PFOS  nodig zijn maar dat de 
bodemsanering moet blijven verder lopen. Toch niet onbelangrijk.  
 
U vraagt ook nog over de andere vier bedrijven, wat de stand van zaken daar is. Wel, de 
procedure is nog lopende voor alle vier bedrijven, dat zijn de NV vervoer Cor Van Loon, Veolia, 
Agfa-Gevaert, en dan Indaver maar niet de verbrandingsoven dus de stortplaats. En die 
procedure is lopende, en daar wachten wij ook weer alle adviezen in. De deputatie moet ten 
laatste op 25 november 2021 een beslissing nemen over de bijstelling van de voorwaarden, dus 
daar zullen wij u ook van in kennis stellen.  
 
Dan hebt u het over de lozing in de lucht, en hoe we daarmee omgaan. Wel, ten eerste, mevrouw 
Van Dienderen, collega’s, zijn er momenteel geen emissienormen voor PFAS in de lucht. Niet in 
Vlaanderen en ook niet in Europa. Daarnaast is er ook nog geen gevalideerde methode om de 
directe emissies te meten. VITO is momenteel wel een methode aan het ontwikkelen en men 
verwacht resultaat tegen het einde van het jaar. Men heeft wel een methode ontwikkeld om 
PFAS te meten in de omgevingslucht via fijnstof. En recent heeft VMM meetstations geplaatst in 
de buurt van 3M. We moeten u natuurlijk ook wel meegeven dat de uitstoot van PFAS, PFOS 
naar de lucht pas heel recent naar boven is gekomen. En het zijn immers niet vluchtige 
verbindingen die men niet in een schouw verwacht. Mensen zeggen ons van, kijk, we verwachten 
dat daar niet. We kunnen verder nog meegeven dat 3M een hoge temperatuur naverbranding 
heeft staan waarbij de aangesloten stromen verbrand worden. Alles wat betreft omgevingslucht, 
van lucht dat uit de schouw komt,  daar moeten wij afwachten wat inderdaad VITO, wat VMM 
ons daar verder in zal kunnen leren, maar wij hebben daar momenteel geen methode voor. En in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het loodgehalte bij Umicore kan men hier tussen PFAS in de lucht 
en 3M ook geen directe connectie leggen. PFAS in de lucht, ja, dat kan ook van elders komen. 
Goed, dat zijn veronderstellingen en we zullen moeten wachten tot zoals ik gezegd heb, VITO en 
VMM ons daar meer in kunnen zeggen en vertellen. 
 
Dus ik denk dat ik op die manier geantwoord heb op al uw zaken. En ik mag u toch nog wel 
zeggen dat binnen de deputatie rond alle dossiers die te maken hebben met bedrijven, dat de 
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bekommernis ook altijd wel uitgaat naar de gezondheid van de mensen, naar de gezondheid van 
de omgeving. Dat is evident. Maar nogmaals, in deze enorm technisch materies, laten wij ons 
dan ook bijstaan door tal van adviesorganisaties en adviesinstanties, en die volgen wij dan ook 
in zulke zaken. Dat is een heel moeilijk debat. En ik hoop inderdaad dat er morgen op die 
belangrijke vergadering inderdaad knopen worden doorgehakt. En ik kan ook alleen nog maar 
betreuren dat het bedrijf 3M zo moeilijk communiceert, zo weinig transparant is. En men mag 
natuurlijk ook zich niet van vijand vergissen, als je hier over een vijand mag spreken. Dan denk 
ik dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het bedrijf. En hier van het bedrijf 
3M. En dat wij vanuit de politiek er op alle manieren alles aan trachten te doen om hier naar 
oplossingen te gaan, die ook goed zullen zijn voor de mens en voor het klimaat. Dat is onze 
bekommernis. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Lemmens. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, 
Communicatie en 
Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

 

 

 

 

   datum   11 oktober 2021 

   kenmerk  Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2021 

   contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

      veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

   onderwerp  Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 28 oktober 2021 om 14.30 uur. 

 

U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft plaats in 

de provincieraadszaal, Kon. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Als bijlage stuur ik 

u de agenda. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De voorzitter 

 

 

 

 

 

Kris Geysen 

 

 

 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 28 OKTOBER 2021 
Agenda 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 

 

 

 

1e bijkomende agenda 

0/1 Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in de raad van 

bestuur van het APB Havencentrum. Goedkeuring. 

 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 APB PVM. Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

1/2 APB POA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

 

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

2/1 Veerkrachtige-dorpentrajecten. Budgetverschuiving inkomsten van 

gemeenten naar Dorpensubsidie Rurant 2021. Goedkeuring. 

 

2/2 APB KMPC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

2/3 APB GKC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

2/4 APB De Warande. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

 

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

3/1 APB PRZ. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

3/2 APB PRDS. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 
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3/3 EVAp Arboretum Kalmthout (AKA). Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021). Kennisname. 

 

3/4 EVAp Nekker (NEKK). Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021). Kennisname. 

 

3/5 EVAp Stichting Kempens Landschap (SKL). Aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2021). Kennisname. 

 

3/6 EVAp Lilse Bergen (PRLB). Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021). Kennisname. 

 

3/7 Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

3/8 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Provinciaal Klimaatplan 2030. Goedkeuring. 

 

3/9 APB PIH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

3/10 APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021). Goedkeuring. 

 

3/11 Aanpassing arbeidsreglement Bosgroepen Antwerpse gordel. Goedkeuring. 

 

3/12 Aanpassing aan het arbeidsreglement bosgroep Kempen Noord. 

Goedkeuring. 

 

3/13 Aanpassing arbeidsreglement bosgroep Zuiderkempen. Goedkeuring. 

 

3/14 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 

 

 

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

4/1 Budget 2021. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring 

economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van 

krediet. Goedkeuring. 

 

4/2 APB HH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

 

4/3 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand oktober). 

Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing van 

de kredieten. Goedkeuring. 
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4/4 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand oktober). 

Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de 

extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. 

Goedkeuring. 

 

4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Christus Geboortekerk. 

Restauratie exterieur. Fase 1: voorgevel en torens. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

 

4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Diverse provinciale sites. Subsidies 

Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Raamovereenkomst Vlaams 

Energiebedrijf (VEB). Deelname. Goedkeuring. 

 

4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst leasefietsen voor 

het personeel. Plaatsingswijze en selectieleidraad. Goedkeuring. 

 

4/8 Provinciale overheidsopdracht. Raamovereenkomst voor levering, 

installatie en uitbating van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 

Bestek. Goedkeuring. 

 

4/9 Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatieve subsidie aan 

de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 

 

4/10 Vastgoed. Kasterlee. Rullenloop (A.9.06.83). Verlegging en openlegging 

op drie plaatsen (Turnhoutsebaan, Kapelstraat en 

Pastorijstraat/Kerkheide). Grondruil langs de Turnhoutsebaan. 

Goedkeuring.  

 

 

4/11 Provinciale overheidsopdrachten. Onderhoud en ondersteuning van de 

softwaretoepassing voor automatisering van reserveringen. Plaatsten van 

de opdracht. Goedkeuring. 

 

4/12 Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het leveren 

van software en diensten voor de ondersteuning van de provinciale GIS-

toepassingen. Verhoging raming. Goedkeuring. 

 

 

 

5. Moties 

 

 

 

6. Interpellaties 

 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Aanwijzing provinciale omgevingsambtenaren dienst Omgevingsberoepen. 

Goedkeuring. 
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7/2 Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. Wijziging samenstelling. 

Goedkeuring. 

 

7/3 Provinciepersoneel. Overname personeel van APB Toerisme Provincie 

Antwerpen. Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in de raad van 

bestuur van het APB Havencentrum. Goedkeuring. 

Voorstel 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 229 van het provinciedecreet bepaalt dat de leden van de raad van bestuur van 

het autonoom provinciebedrijf benoemd worden door de provincieraad. Art. 35 van 

het provinciedecreet stelt dat er geheim gestemd wordt over de aanwijzing van de 

vertegenwoordigers van de provincie in de organen van andere rechtspersonen. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

De N-VA-fractie wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur van het APB 

Havencentrum te wijzigen. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De heer Eddy Verhaeven vervangt de heer Eric Janssens als lid van de raad van 

bestuur van het APB Havencentrum. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Het is een geheime stemming. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Men gaat over tot geheime stemming.  34 leden nemen eraan deel.  Er zijn 32 

stemmen ja en 2 onthouding, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 1/1 tot en met 1/2 met één stemming af te 

handelen.  De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

APB PVM. Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 26 september 2010 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf PVM; 

 
De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf PVM; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB PVM in zitting van 28 oktober 2021. 
 

3. Feitelijke context en verantwoording  

 

 
SDG 16  Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB PVM goedgekeurd. 
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Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB PVM een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen:  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 2.397.106 EUR voor 2021 

- 2.267.284 EUR voor 2022 

- 2.318.466 EUR voor 2023 

- 2.370.670 EUR voor 2024 

- 2.423.920 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf PVM. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf PVM voor de realisatie van 

de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 2.397.106 EUR voor 2021 

- 2.267.284 EUR voor 2022 

- 2.318.466 EUR voor 2023 

- 2.370.670 EUR voor 2024 

- 2.423.920 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 1/2 van de agenda 

 

APB POA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 26 september 2021 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf POA; 

 
De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf POA; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB POA in zitting van 28 oktober 2021. 
 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16  Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB POA goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB POA een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 
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Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 8.036.537 EUR voor 2021 

- 7.778.384 EUR voor 2022 

- 7.932.330 EUR voor 2023 

- 8.089.358 EUR voor 2024 

- 8.249.524 EUR voor 2025 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf POA.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf POA voor de realisatie van 

de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van : 

- 8.036.537 EUR voor 2021 

- 7.778.384 EUR voor 2022 

- 7.932.330 EUR voor 2023 

- 8.089.358 EUR voor 2024 

- 8.249.524 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, voorzitter, collega’s. We hebben opgemerkt dat in de 
begeleidende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan van POA, dus van het onderwijs, dat 
we toch zien dat daar besparingen gebeuren op ons onderwijs. En we vinden dat geen goede 
zaak. Dus voor dat tweede punt van die aanpassing van de meerjarenbegroting zouden wij dan 
ook tegen willen stemmen. Het staat duidelijk in de nota dat de dotatie verminderd is in 2020, 
5,5 procent minder dan 2019. En in 2021, ja, 2,82 procent minder in vergelijking met 2020. Dus 
het onderwijs moet investeren in onze jeugd in de toekomst, dus we denken dat dat toch een 
verkeerd signaal is naar de maatschappij, dat we zouden besparen op het provinciaal onderwijs. 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
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De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, dat klopt helemaal niet, mevrouw. Er wordt helemaal 
niet bespaard. Dat zijn verrekeningen van covid en corona die erin zitten maar er wordt 
helemaal niet bespaard op onderwijs, integendeel. Er is zelfs nog onlangs een gedeelte aan de 
dotatie toegevoegd geworden. Nee hoor, dat klopt niet. Dan leest u het verkeerd, mevrouw Van 
Dienderen. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen?  Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 1/1 tot 

en met 1/2. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

1 lid heeft nee gestemd; 

4 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 1/1 tot en met 1/2  worden samen ter stemming voorgelegd.  Ze 

worden goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 1 stem nee en 4 onthoudingen. 
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Veerkrachtige-dorpentrajecten. Budgetverschuiving inkomsten van 

gemeenten naar Dorpensubsidie Rurant 2021. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 2 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincies zich op het intermediair 

beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau situeren. 

Artikel 43 bepaalt de bevoegdheden van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en RURANT vzw, 

goedgekeurd door de provincieraad op 23 januari 2020. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

   

  SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

 SDGSubdoelstelling 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve 

en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen 

 

 

In de samenwerkingsovereenkomst voorziet Artikel 4.3. een aanvullende subsidie in 

het kader van ‘veerkrachtige dorpen’. De inkomsten van de dorpentrajecten worden 

aangewend voor de dorpensubsidie aan RURANT, dat in de dorpentrajecten de rol 

van uitvoerder van de participatie vervult. 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 januari 2020 voorziet volgende subsidies voor de 

tweede schijf: 

 

Dorpensubsidie schijf 2, de som van  

Fase 1 – per dorp 1 dorp/gemeente 5.800 EUR 

2 – 3 dorpen/gemeente 5.000 EUR 

> 3 dorpen/gemeente 4.500 EUR 

Fase 3 – per dorp, per jaar 1 dorp/gemeente 5.000 EUR 

2 – 3 dorpen/gemeente 4.500 EUR 

> 3 dorpen/gemeente 3.625 EUR 

 

De dorpensubsidie wordt aan vzw RURANT uitbetaald in twee schijven: 
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 schijf 1: een 100% terugvorderbaar voorschot na een gunstige evaluatie van de 

verantwoordingsdocumenten voor de nominatum-subsidie zoals vermeld in 

Artikel 5 door de deputatie van de Provincie. 

 schijf 2: een 100% terugvorderbaar voorschot op basis van het aantal 

uitgevoerde dorpentrajecten, na een gunstige evaluatie van de 

verantwoordingsdocumenten zoals vermeld in Artikel 5.2, eerste lid, door de 

deputatie van de Provincie. 

 

Volgens het eerder genoemde Artikel 5.2, wordt in het lopende jaar een overzicht 

van de uitgevoerde en lopende dorpentrajecten per fase bezorgd. 

 

RURANT diende op 31 augustus 2021 een overzicht in, samengevat: 

 

4 500,00 EUR Ginderbuiten fase 1 

4 500,00 EUR Broechem fase 1 

4 875,00 EUR Ranst fase 2 en 3 

5 800,00 EUR Weelde-Statie fase 1 

5 000,00 EUR Wechelderzande fase 2 en 3 

5 625,00 EUR Hulshout fase 2 en 3 

30 300,00 EUR 

   

De aanvullende dorpensubsidie, schijf 2, wordt daarmee voor het jaar 2021 

vastgelegd op 30.300,00 EUR. 

 

Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, Artikel 5.2, bezorgde RURANT 

tegen 31 augustus 2021 de tijdsregistratie van de betrokken medewerkers en een 

voortgangsrapportage ter verantwoording van het uitbetaalde 100% 

terugvorderbare voorschot van de subsidie 2020. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De subsidie dorpen-subsidie Rurant (MJP000479) wordt via ontvangsten 

gemeentelijk dorpentraject (MJP001159) met een AMJP in oktober verhoogd met 

30.300,00 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de aanvullende subsidie dorpen aan RURANT vzw (MJP000479) 

te verhogen met 30.300,00 EUR. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/2 tot en met 2/4 met één stemming af te 

handelen.  De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

APB KMPC.  Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB Kamp C in zitting van 28 oktober 2021. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 22 

 
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB Kamp C goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Kamp C een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 1.495.560 EUR voor 2021 

- 1.367.592 EUR voor 2022 

- 1.394.766 EUR voor 2023 

- 1.422.618 EUR voor 2024 

- 1.450.956 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf Kamp C. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Kamp C voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 



VERGADERING VAN 28 OKTOBER 2021 

 23 

- 1.495.560 EUR voor 2021 

- 1.367.592 EUR voor 2022 

- 1.394.766 EUR voor 2023 

- 1.422.618 EUR voor 2024 

- 1.450.956 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

APB GKC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB Gouverneur Kinsbergencentrum in zitting 

van 28 oktober 2021. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publiek diensten 
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SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB Gouverneur Kinsbergen goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Gouverneur Kinsbergen een 

eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 483.074 EUR voor 2021 

- 186.720 EUR voor 2022 

- 190.438 EUR voor 2023 

- 194.232 EUR voor 2024 

- 198.100 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal 

ontvangen van: 

- 483.074 EUR voor 2021 

- 186.720 EUR voor 2022 

- 190.438 EUR voor 2023 

- 194.232 EUR voor 2024 
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- 198.100 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

APB De Warande. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf APB De Warande; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB De Warande; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB De Warande in zitting van 25 juni 2020. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB De Warande goedgekeurd. 
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Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Warande een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen is ongewijzigd in het aangepast meerjarenplan. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf APB De Warande. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen?  Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 2/2 tot 

en met 2/4. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 2/2 tot en met 2/4  worden samen ter stemming voorgelegd.  Ze 

worden goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/1 tot en met 3/2 met één stemming af te 

handelen.  De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

APB PRZ. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 27 september 2018 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer; 

 
De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB Zilvermeer in zitting van 24 juni 2021. 
 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 

 

 

 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 
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Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB Zilvermeer goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Zilvermeer een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 4.419.423 EUR voor 2021 

- 3.714.140 EUR voor 2022 

- 3.788.128 EUR voor 2023 

- 3.863.598 EUR voor 2024 

- 3.940.574 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 4.419.423 EUR voor 2021 

- 3.714.140 EUR voor 2022 

- 3.788.128 EUR voor 2023 

- 3.863.598 EUR voor 2024 

- 3.940.574 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB PRDS. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf De Schorre; 

 
De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Schorre; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

Het provincieraadsbesluit van 24 juni 2021 houdende goedkeuring van een eerste 

wijziging meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB De Schorre in zitting van 28 oktober 2021. 
 

3. Feitelijke context en verantwoording  

 

 

 

 

 

 

 

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB De Schorre goedgekeurd; alsook een eerste 

wijziging hieraan in zitting van 24 juni 2021. 
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Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Schorre een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 2.414.378 EUR voor 2021 

- 1.948.362 EUR voor 2022 

- 1.987.104 EUR voor 2023 

- 2.026.622 EUR voor 2024 

- 2.066.932 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf De Schorre. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Schorre voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 2.414.378 EUR voor 2021 

- 1.948.362 EUR voor 2022 

- 1.987.104 EUR voor 2023 

- 2.026.622 EUR voor 2024 

- 2.066.932 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen?  Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/1 tot 

en met 3/2. 

 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 3/1 tot en met 3/2  worden samen ter stemming voorgelegd.  Ze 

worden goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij  2 onthoudingen. 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

EVAp Arboretum Kalmthout (AKA). Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240b van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 22 november 2012 houdende goedkeuring van de 

oprichting en de statuten van EVAp Arboretum Kalmthout; 

 
De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp Arboretum Kalmthout; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 door de 

raad van bestuur van het EVAp Arboretum Kalmthout in zitting van 24 november 

2020. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 

 

 

 

 

 

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 
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SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

In zitting van 4 december 2020 werd door de provincieraad het meerjarenplan 

2020-2025 en de dotatie aan EVAp Arboretum Kalmthout goedgekeurd. 

 

Ondertussen werd een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het extern 

verzelfstandigd agentschap dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten 

te ontwikkelen verlaagt in het aangepast meerjarenplan met: 

- 189.000 EUR in 2022 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) 

van EVAp Arboretum Kalmthout met een dotatieverlaging voor: 

- 189.000 EUR in 2022 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname.   

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

EVAp Nekker (NEKK). Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240b van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 22 november 2012 houdende goedkeuring van de 

oprichting en de statuten van EVAp De Nekker; 

 
De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp De Nekker; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 door de 

raad van bestuur van het EVAp De Nekker in zitting van 24 november 2020. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 

 

 

 

 

 

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

In zitting van 4 december 2020 werd door de provincieraad het meerjarenplan 

2020-2025 en de dotatie aan EVAp De Nekker goedgekeurd. 

 

Ondertussen werd een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 
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De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het extern 

verzelfstandigd agentschap dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten 

te ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met: 

- 345.000 EUR in 2021 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) 

van EVAp De Nekker met een dotatieverhoging voor : 

- 345.000 EUR in 2021 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname.   

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

EVAp Stichting Kempens Landschap (SKL). Aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2021). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240b van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 24 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 

oprichting en de statuten van EVAp Kempens Landschap; 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp Kempens Landschap; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 door de 

raad van bestuur van het EVAp Kempens Landschap. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
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SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

In zitting van 4 december 2020 werd door de provincieraad het meerjarenplan 

2020-2025 en de dotatie aan EVAp De Nekker goedgekeurd. 

 

Ondertussen werd een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het extern 

verzelfstandigd agentschap dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten 

te ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met: 

- 30.000 EUR in 2021 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) 

van EVAp Kempens Landschap met een dotatieverhoging voor: 

- 30.000 EUR in 2021 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname.   

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

EVAp Lilse Bergen (PRLB). Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240b van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 22 oktober 2020 houdende goedkeuring van de 

oprichting en de statuten van EVAp De Lilse Bergen; 

 
De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp Lilse Bergen; 

 
Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 door de 

raad van bestuur van het EVAp Lilse Bergen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 

 

 

 

 

 

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

In zitting van 4 december 2020 werd door de provincieraad het meerjarenplan 

2020-2025 en de dotatie aan EVAp De Lilse Bergen goedgekeurd. 

 

Ondertussen werd een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 

opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 
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5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het extern 

verzelfstandigd agentschap dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten 

te ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met: 

- 135.000 EUR in 2021 

- 8.160 EUR in 2022 

- 8.324 EUR in 2023 

- 8.490 EUR in 2024 

- 8.660 EUR in 2025 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) 

van EVAp De Lilse Bergen met een dotatieverhoging voor: 

- 135.000 EUR in 2021 

- 8.160 EUR in 2022 

- 8.324 EUR in 2023 

- 8.490 EUR in 2024 

- 8.660 EUR in 2025 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname.   

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 15. Leven op het land 

Subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit 
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een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te 

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

 

In het budget 2021 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 

'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Met dit verslag wordt een project voor een bedrag van 83.347,11 EUR voor het 

werkjaar 2021 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Voor dit project zal een voorschot van 100% in 2021 uitbetaald worden, op last van 

afrekening in 2022 (uiterlijk 31/8/2022). 

 

1. Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek – 

83.347,11 EUR voor het project ‘Literatuurstudie effecten van lichthinder 

op biodiversiteit’. 

In deze studie zal voor verschillende soortengroepen nagegaan worden op welke 

manier zij gevoelig zijn voor licht, of licht hun gedrag beïnvloedt en wat de 

ecologische gevolgen daarvan zijn. 

Daarnaast zal aandacht besteed worden aan hoe eventuele concrete effecten 

kunnen worden gemitigeerd. De soortengroepen die zullen worden onderzocht zijn 

planten, ongewervelden (met de nadruk op insecten), vissen, amfibieën, vogels en 

zoogdieren. 

Dit alles moet leiden tot een plan van aanpak om lokaal het risico op lichtverstoring 

in te schatten en te mitigeren. Deze studie wordt interprovinciaal uitgevoerd. 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2021, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten'. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 
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34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Provinciaal Klimaatplan 2030. Goedkeuring. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/9 tot en met 3/10 met één stemming af te 

handelen.  De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

APB PIH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 
 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut 

voor Hygiëne; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

Het provincieraadsbesluit van 24 juni 2021 houdende goedkeuring van het initiële 

meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne in zitting 

van 28 oktober 2021. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording  
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SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne goedgekeurd; 

alsook een eerste wijziging hieraan in zitting van 24 juni 2021. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan 

worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen is ongewijzigd in het aangepast meerjarenplan. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne. 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over?  Geen. 
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Nr. 3/10 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 25 februari 2010 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB Campus Vesta in zitting van 20 oktober 

2021. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB Campus Vesta goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Campus Vesta een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf moet worden voorzien om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 1.649.356 EUR voor 2021 

-    996.552 EUR voor 2022 

- 1.019.194 EUR voor 2023 

- 1.042.288 EUR voor 2024 

- 1.065.844 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van het autonoom 

provinciebedrijf Campus Vesta wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt goed dat het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta voor 

de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 1.649.356 EUR voor 2021 

-    996.552 EUR voor 2022 

- 1.019.194 EUR voor 2023 

- 1.042.288 EUR voor 2024 

- 1.065.844 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen?  Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/9 tot 

en met 3/10. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 3/9 tot en met 3/10  worden samen ter stemming voorgelegd.  Ze 

worden goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij  2 onthoudingen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/11 tot en met 3/13 met één stemming af te 

handelen.  De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 3/11 van de agenda 

 

Aanpassing arbeidsreglement Bosgroepen Antwerpse gordel. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 §2, 2° van het Provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Deze verplicht 

elke werkgever om een arbeidsreglement op te stellen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 

SDGsubdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 

mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 

gelijke waarde 

 

In het kader van een algemene herwerking en opfrissing van de 

arbeidsreglementen werd het huidig arbeidsreglement aangepast en hernieuwd 

waar nodig. 

 

Over de jaren heen heeft het arbeidsreglement als regelgevend instrument in 

openbare besturen aan belang gewonnen, waar vroeger enkel de 

rechtspositieregeling als noodzakelijk beschouwd werd en het arbeidsreglement als 

een bijkomende formaliteit. Tegenwoordig staat het arbeidsreglement maar één 

trede lager dan de rechtspositieregeling. 

 

Omwille van de stijging van het belang van het arbeidsreglement en om het 

document de waarde te geven die het verdient is dit het moment om het reglement 

grondig te herwerken. 
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Het einddoel is een duidelijk, leesbaar en informatief document zodat de 

personeelsleden van het bestuur goed weten wat hun plichten zijn, maar ook wat 

hun rechten zijn wanneer ze werken voor het bestuur. 

 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement zijn onmiddellijk op te merken aan de lay-

out. Het nieuwe arbeidsreglement groepeert de relevante artikelen bij elkaar zodat 

er niet doorheen heel het document gezocht moet worden naar de relevante 

informatie. Bovendien zijn enkele extreem uitgebreide artikelen samengevat en de 

volledige artikels als bijlage bij het arbeidsreglement gevoegd. Aangezien bijlagen 

bij het arbeidsreglement dezelfde juridische waarde hebben als het 

arbeidsreglement zelf, is er geen probleem om dit te doen. Tot slot zijn de 

juridische verwijzingen naar wetten en decreten ook opgefrist zodat het hele 

reglement juridisch up-to-date is. 

 

Het nieuwe arbeidsreglement bevat meer bepalingen dan het huidige. Dit omdat er 

enerzijds een aantal bepalingen waren die nauw aansloten bij artikelen die reeds in 

het arbeidsreglement stonden, maar enkel maar in de rechtspositieregeling waren 

opgenomen. Anderzijds zijn er een aantal artikels die hoofdzakelijk dienen om de 

het personeelslid te informeren en maar in beperkte mate verplichtingen opleggen, 

deze artikelen gaan hoofdzakelijk over de werktijdregeling en de gevolgen die dit 

heeft voor het personeelslid. 

 

Wat de invoering van puur regelgevende bepalingen betreft zijn er een aantal 

nieuwigheden toegevoegd. Deze zijn onder andere: 

- Mogelijkheid tot schorsen van een contractueel personeelslid 

- Sancties bij overtreding rookverbod 

- Bij ziekte tijdens vakantie is een doktersbriefje vanaf dag 1 verplicht 

- Verbod uitlenen werkmateriaal uitgeschreven 

- Alcohol- en drugsverbod en uitzonderingen 

- Wijziging tijdstip uitbetaling van het salaris 

 

Over het algemeen zijn er maar een beperkt aantal volledig nieuwe bepalingen. De 

meeste bestonden al in één of andere ongeschreven vorm maar zijn nu opgenomen 

in het nieuwe arbeidsreglement. Dit om ervoor te zorgen dat de regels uniform 

worden toegepast, de personeelsleden weten wat er van hen verwacht wordt en er 

een duidelijke juridische basis is voor sancties. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Het arbeidsreglement heeft 15 dagen ter inzage gelegen bij beide bosgroepen die 

samen de bosgroep Antwerpse gordel vormen.  

 

Het arbeidsreglement is voorgelegd en besproken met de vakbondsafvaardiging. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De aanpassingen van bijgevoegd arbeidsreglement van de bosgroep Antwerpse 

gordel worden goedgekeurd. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2021. 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over?  Geen. 

 

 

Nr. 3/12 van de agenda 

 

Aanpassing aan het arbeidsreglement bosgroep Kempen Noord. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 42 §2, 2° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Deze verplicht 

elke werkgever om een arbeidsreglement op te stellen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 

SDGSubdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 

mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 

gelijke waarde 

 

In het kader van een algemene herwerking en opfrissing van de 

arbeidsreglementen werd het huidig arbeidsreglement aangepast en hernieuwd 

waar nodig. 

 

Over de jaren heen heeft het arbeidsreglement als regelgevend instrument in 

openbare besturen aan belang gewonnen, waar vroeger enkel de 

rechtspositieregeling als noodzakelijk beschouwd werd en het arbeidsreglement als 
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een bijkomende formaliteit. Tegenwoordig staat het arbeidsreglement maar één 

trede lager dan de rechtspositieregeling. 

 

Omwille van de stijging van het belang van het arbeidsreglement en om het 

document de waarde te geven die het verdient is dit het moment om het reglement 

grondig te herwerken. 

 

Het einddoel is een duidelijk, leesbaar en informatief document zodat de 

personeelsleden van het bestuur goed weten wat hun plichten zijn, maar ook wat 

hun rechten zijn wanneer ze werken voor het bestuur. 

 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement zijn onmiddellijk op te merken aan de lay-

out. Het nieuwe arbeidsreglement groepeert de relevante artikelen bij elkaar zodat 

er niet doorheen heel het document gezocht moet worden naar de relevante 

informatie. Bovendien zijn enkele extreem uitgebreide artikelen samengevat en de 

volledige artikels als bijlage bij het arbeidsreglement gevoegd. Aangezien bijlagen 

bij het arbeidsreglement dezelfde juridische waarde hebben als het 

arbeidsreglement zelf, is er geen probleem om dit te doen. Tot slot zijn de 

juridische verwijzingen naar wetten en decreten ook opgefrist zodat het hele 

reglement juridisch up-to-date is. 

 

Het nieuwe arbeidsreglement bevat meer bepalingen dan het huidige. Dit omdat er 

enerzijds een aantal bepalingen waren die nauw aansloten bij artikelen die reeds in 

het arbeidsreglement stonden, maar enkel maar in de rechtspositieregeling waren 

opgenomen. Anderzijds zijn er een aantal artikels die hoofdzakelijk dienen om de 

het personeelslid te informeren en maar in beperkte mate verplichtingen opleggen, 

deze artikelen gaan hoofdzakelijk over de werktijdregeling en de gevolgen die dit 

heeft voor het personeelslid. 

 

Wat de invoering van puur regelgevende bepalingen betreft zijn er een aantal 

nieuwigheden toegevoegd. Deze zijn onder andere: 

- Mogelijkheid tot schorsen van een contractueel personeelslid 

- Sancties bij overtreding rookverbod 

- Bij ziekte tijdens vakantie is een doktersbriefje vanaf dag 1 verplicht 

- Verbod uitlenen werkmateriaal uitgeschreven 

- Alcohol- en drugsverbod en uitzonderingen 

- Wijziging tijdstip uitbetaling van het salaris 

 

Over het algemeen zijn er maar een beperkt aantal volledig nieuwe bepalingen. De 

meeste bestonden al in één of andere ongeschreven vorm maar zijn nu opgenomen 

in het nieuwe arbeidsreglement. Dit om ervoor te zorgen dat de regels uniform 

worden toegepast, de personeelsleden weten wat er van hen verwacht wordt en er 

een duidelijke juridische basis is voor sancties. 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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Het arbeidsreglement heeft 15 dagen ter inzage gelegen bij de bosgroep 

Kempennoord voor de personeelsleden. 

 

Het arbeidsreglement is voorgelegd en besproken met de vakbondsafvaardiging van 

bosgroep Kempennoord. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De aanpassingen van bijgevoegd arbeidsreglement van de bosgroep Kempennoord 

worden goedgekeurd. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2021. 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over?  Geen. 

 

 

Nr. 3/13 van de agenda 

 

Aanpassing arbeidsreglement bosgroep Zuiderkempen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 42 §2, 2° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Deze verplicht 

elke werkgever om een arbeidsreglement op te stellen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 

SDGsubdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 

mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 

gelijke waarde 
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In het kader van een algemene herwerking en opfrissing van de 

arbeidsreglementen werd het huidig arbeidsreglement aangepast en hernieuwd 

waar nodig. 

 

Over de jaren heen heeft het arbeidsreglement als regelgevend instrument in 

openbare besturen aan belang gewonnen, waar vroeger enkel de 

rechtspositieregeling als noodzakelijk beschouwd werd en het arbeidsreglement als 

een bijkomende formaliteit. Tegenwoordig staat het arbeidsreglement maar één 

trede lager dan de rechtspositieregeling. 

 

Omwille van de stijging van het belang van het arbeidsreglement en om het 

document de waarde te geven die het verdient is dit het moment om het reglement 

grondig te herwerken.  

 

Het einddoel is een duidelijk, leesbaar en informatief document zodat de 

personeelsleden van het bestuur goed weten wat hun plichten zijn, maar ook wat 

hun rechten zijn wanneer ze werken voor het bestuur. 

 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement zijn onmiddellijk op te merken aan de lay-

out. Het nieuwe arbeidsreglement groepeert de relevante artikelen bij elkaar zodat 

er niet doorheen heel het document gezocht moet worden naar de relevante 

informatie. Bovendien zijn enkele extreem uitgebreide artikelen samengevat en de 

volledige artikels als bijlage bij het arbeidsreglement gevoegd. Aangezien bijlagen 

bij het arbeidsreglement dezelfde juridische waarde hebben als het 

arbeidsreglement zelf, is er geen probleem om dit te doen. Tot slot zijn de 

juridische verwijzingen naar wetten en decreten ook opgefrist zodat het hele 

reglement juridisch up-to-date is. 

 

Het nieuwe arbeidsreglement bevat meer bepalingen dan het huidige. Dit omdat er 

enerzijds een aantal bepalingen waren die nauw aansloten bij artikelen die reeds in 

het arbeidsreglement stonden, maar enkel maar in de rechtspositieregeling waren 

opgenomen. Anderzijds zijn er een aantal artikels die hoofdzakelijk dienen om de 

het personeelslid te informeren en maar in beperkte mate verplichtingen opleggen, 

deze artikelen gaan hoofdzakelijk over de werktijdregeling en de gevolgen die dit 

heeft voor het personeelslid. 

 

Wat de invoering van puur regelgevende bepalingen betreft zijn er een aantal 

nieuwigheden toegevoegd. Deze zijn onder andere: 

- Mogelijkheid tot schorsen van een contractueel personeelslid 

- Sancties bij overtreding rookverbod 

- Bij ziekte tijdens vakantie is een doktersbriefje vanaf dag 1 verplicht 

- Verbod uitlenen werkmateriaal uitgeschreven 

- Alcohol- en drugsverbod en uitzonderingen 

- Wijziging tijdstip uitbetaling van het salaris 
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Over het algemeen zijn er maar een beperkt aantal volledig nieuwe bepalingen. De 

meeste bestonden al in één of andere ongeschreven vorm maar zijn nu opgenomen 

in het nieuwe arbeidsreglement. Dit om ervoor te zorgen dat de regels uniform 

worden toegepast, de personeelsleden weten wat er van hen verwacht wordt en er 

een duidelijke juridische basis is voor sancties. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Het arbeidsreglement heeft 15 dagen ter inzage gelegen bij de bosgroep 

Zuiderkempen voor de personeelsleden. 

 

Het arbeidsreglement is voorgelegd en besproken met de vakbondsafvaardiging van 

de bosgroep Zuiderkempen. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De aanpassingen van bijgevoegd arbeidsreglement van de bosgroep Zuiderkempen 

worden goedgekeurd. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2021. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen?  Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/11 

tot en met 3/13. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 

 

De agendapunten 3/11 tot en met 3/13  worden samen ter stemming voorgelegd.  Ze 

worden goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/14 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 73 van het provinciedecreet. 
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2. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei 

SDG-subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 

mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 

gelijke waarde 

 

De Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie voert een modern werving- en 

selectiebeleid en begeleidt alle in-, door- en uitstroombewegingen volgens de 

behoefte van de organisatie. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om onderstaand voorstel met betrekking tot de 

wijzigingen aan de organisatiestructuur goed te keuren. 

 

Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) 

 

De Vlaamse regering heeft het provinciebestuur gemachtigd om APB Cultuurhuis de 

Warande (APB WAR) – als tijdelijke uitzondering op het zogenaamde 

afslankingdecreet - beleidsmatig te blijven aansturen. Deze machtiging loopt, op 

basis van een besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2017, later 

gewijzigd, tot 31 december 2024. 

APB WAR ressorteert, na de afslanking van de provincies en het opheffen van het 

Departement Cultuur, onder het Departement MCO. Het betrokken 

departementshoofd, nam ondertussen de opdracht op als gedelegeerd bestuurder 

van de pensioenfondsen binnen het Departement Financiën, doch werd anderzijds 

gevraagd ook de opdrachten die betrokkene in dit kader als tussenpersoon tussen 

het APB WAR en het provinciebestuur ten aanzien van APB WAR reeds opnam, te 

blijven opnemen. 

Aangezien er echter in het najaar een nieuw departementshoofd MCO zal worden 

geselecteerd, en het niet de eerste opdracht en ook niet de verwachte competentie 

van betrokkene zal zijn APB WAR als culturele instelling vanuit breder 

organisatieperspectief aan te sturen, lijkt het wenselijk het APB te her-lokaliseren 

binnen deze organisatiestructuur. Alleen op deze manier zal er optimale 

informatiedoorstroming mogelijk zijn vanuit het managementteam naar het APB. 

Het departementshoofd van het Departement Vrije Tijd (DVT) zal dan op basis van 

de statuten ook formeel deel gaan uitmaken van de Raad van Bestuur en het 

Directiecomité van APB WAR.  

Het ligt het meest voor de hand dat APB WAR gelokaliseerd wordt bij het DVT. Niet 

alleen kan cultuurbeleving gezien worden als vrijetijdsbeleving, bovendien is DVT 



VERGADERING VAN 28 OKTOBER 2021 

 51 

ook het departement waar de organisatie van al dan niet grote, vrije 

tijdsevenementen die het bestuur (mee) op het getouw zet, gelokaliseerd zijn. DVT  

is als dusdanig sterk betrokken bij, dan wel zelf organisator, van diverse grote en 

kleinere evenementen in de recreatie- en groendomeinen, zoals Pennenzakkenrock, 

Tomorrowland, de Merodehappening of Terra Nova. 

Bovendien zal een nauwere ambtelijke samenwerking met onze domeinen in de 

regio bijkomende opportuniteiten bieden om de regionale rol van APB WAR in te 

vullen. 

Het is tenslotte van belang te onderstrepen dat het wel degelijk de bedoeling blijft 

dat het voormalig departementshoofd DMCO de opdrachten die hij in dit kader als 

tussenpersoon tussen het APB WAR en het provinciebestuur tot hiertoe opnam zal 

blijven opnemen. Betrokkene zal hiertoe worden opgenomen in de Raad van 

Bestuur en het Directiecomité van APB WAR. 

In een aparte besluitvorming voor de raad later op dit jaar zal een statutenwijziging 

van APB WAR worden voorgelegd waardoor betrokkene en ook andere externe 

deskundigen in de Raad van Bestuur van APB WAR kunnen worden opgenomen. 

 

Uw gelieve daarom volgende wijzigingen van de organisatiestructuur goed te 

keuren. 

De huidige structuur van het Departement Mens, Communicatie en Organisatie ziet 

er als volgt uit: 

 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie  SMCO 

 Juridische, Administratieve en Financiële dienst  JAF 

 Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie  DLPA 

 Dienst Talent-en Organisatieontwikkeling   DTO 

 PROVA        PROVA 

 Gemeenschappelijke preventiedienst   GPD 

 Communicatiedienst      CD 

 APB Cultuurhuis de Warande    APB WAR 

 

De structuur van het Departement Mens, Communicatie en Organisatie zal er vanaf 

1 januari 2022 als volgt uit zien: 

 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie  SMCO 

 Juridische, Administratieve en Financiële dienst  JAF 

 Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie  DLPA 

 Dienst Talent-en Organisatieontwikkeling   DTO 

 PROVA        PROVA 

 Gemeenschappelijke preventiedienst   GPD 

 Communicatiedienst      CD 

 

Departement Vrije Tijd (DVT) 

 

Naar aanleiding van enkele pensioneringen, de noodzaak voor een duidelijke 

profilering binnen het provinciebestuur en een uitbreidend takenpakket dringt een 
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herziening van de Stafdienst Vrije Tijd (SVT) en de Dienst Vrijetijds- en 

landschapsbeleving (DVL) zich aan. 

 

Profilering SVT en DVL: In theorie is SVT bezig met de staftaken binnen DVT en 

DVL met beleidsmatige zaken. In de praktijk loopt dit sterk door elkaar waardoor 

dit voor collega’s van buiten SVT of DVL dikwijls niet duidelijk is bij wie ze terecht 

kunnen. Daarenboven is de huidige werking in twee diensten wellicht niet de meest 

ideale en kan efficiëntiewinst geboekt worden door deze aan te passen. 

 

Takenpakket: Zowel op administratief-technisch vlak als op beleidsmatig vlak is het 

takenpakket sterk aan het groeien en zal dit zich ook doorzetten in de toekomst. 

Op administratief technisch vlak is de werklast op vele aspecten toegenomen, 

maar vooral op vlak van informatieveiligheid (GDPR) stellen zich nieuwe 

uitdagingen. Momenteel vallen de ‘gewone’ diensten van DVT onder de DPO (Data 

Protection Officer) van het Provinciebestuur. De verzelfstandigde entiteiten hebben 

een eigen externe DPO aangesteld welke zeer duur is en niet voldoet aan de 

verwachtingen. Een andere aanpak is nodig om toch aan de wettelijke GDPR 

reglementering te kunnen voldoen. 

Beleidsmatig: Het provinciale vrijetijdsbeleid heeft zich lang grotendeels 

afgespeeld binnen onder andere het eigen aanbod in groen- en recreatiedomeinen. 

Maar om in te kunnen spelen op de toegenomen druk op de open ruimte en nood 

aan (omgevings)recreatie is de werking van DVT zich aan het verruimen. De 

opstart van de interdepartementale werkgroep Recreatief en Toeristisch 

Medegebruik (R&TMG) is hier een direct gevolg van. Doch, momenteel is er 

binnen DVL en SVT niet voldoende mankracht om dit terdege op te nemen en te 

coördineren binnen het provinciebestuur. 

 

Voorgesteld wordt om de diensten Stafdienst Vrije Tijd (SVT) en de Dienst 

Vrijetijds- en landschapsbeleving (DVL) samen te voegen tot één dienst DVL (welke 

zowel de staffuncties binnen het departement als de beleidsfuncties (meerderheid) 

zal opnemen). 

 

Daarnaast wordt voorgesteld dat het diensthoofd van SVT na pensionering zal 

vervangen worden door het nieuwe diensthoofd van deze samengevoegde dienst. 

Het diensthoofd van DVL zal na pensionering vervangen worden door 2VTE A1. De 

extra 1 VTE A1 zal de nieuwe functie van DPO voor de APB’s en EVAp’s opnemen en 

zal daarnaast enkele administratief technische verantwoordelijkheden krijgen (bvb 

BBC, sindala, opvolging verzelfstandigde entiteiten,…). 

 

Zodoende kunnen de andere beleidsmedewerkers beter focussen op de 

beleidsmatige aspecten van vrije tijd. Op deze manier zal de samenvoeging en 

beperkte uitbreiding leiden tot efficiëntiewinst en een kwalitatieve opschaling van 

de dienst en komt er oa. Ruimte om het beleid rond recreatief & toeristisch 

medegebruik vorm te geven. 

 

Uw raad gelieve volgende wijzigingen van de organisatiestructuur goed te keuren. 
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De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit: 

 

 Stafdienst Vrije Tijd      SVT 

 Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving    DVL 

 Dienst Toerisme       DT 

 Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen   PGRA 

 Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen   PGRM 

 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen   PGRK 

 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer   APB PRZ 

 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre   APB PRDS 

 EVAP Provinciaal Sport- en recreatiedomein De Nekker vzw EVAP PSRN 

 APB Toerisme Provincie Antwerpen     APB TPA 

 EVAP Arboretum Kalmthout vzw     EVAP AK 

 EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw  EVAP PRLB 

 Kasteel d’Ursel       KDU 

 EVAP Stichting Kempens Landschap    EVAP SKL 

 

De structuur van het Departement Vrije Tijd zal er vanaf 1 januari 2022 als volgt 

uit zien: 

 

 Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving    DVL 

 Dienst Toerisme       DT 

 Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen   PGRA 

 Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen   PGRM 

 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen   PGRK 

 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer   APB PRZ 

 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre   APB PRDS 

 EVAP Provinciaal Sport- en recreatiedomein De Nekker vzw EVAP PSRN 

 APB Toerisme Provincie Antwerpen     APB TPA 

 EVAP Arboretum Kalmthout vzw     EVAP AK 

 EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw  EVAP PRLB 

 Kasteel d’Ursel       KDU 

 EVAP Stichting Kempens Landschap    EVAP SKL 

 APB Cultuurhuis de Warande     APB WAR 

 

 

Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het 

organogram. 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

Het voorstel van aanpassing werd overlegd met de representatieve vakbonden op 

19 oktober 2021. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 oktober 2021. 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 

worden met ingang van 1 januari 2022 volgende aanpassingen aangebracht: 

 

Schrappen op N-2: 

 

Binnen het Departement Mens Communicatie en Organisatie: 

 APB Cultuurhuis de Warande   APB WAR 

 

Binnen het Departement Vrije Tijd: 

 Stafdienst Vrije Tijd    SVT 

 

Toevoegen op N-2: 

 

Binnen het Departement Vrije Tijd: 

 APB Cultuurhuis de Warande  APB WAR 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche, heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Zoals we lezen in de inleiding van dit 
punt is De Warande natuurlijk nog altijd een tijdelijke uitzondering op het zogenaamde 
afslankingsdecreet. Nu wordt er toch ergens beweging gemaakt in de structuur om het meer 
onder het departement Vrije Tijd ook te verankeren. Is dit de manier om De Warande dichter bij 
de provincie ook aan te trekken of hoe moeten we dit interpreteren? 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde De Haes, heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ik denk dat dat geen operatie is om dichterbij te trekken 
maar om het even dicht te houden. Ik denk dat de aanleiding namelijk het feit is dat het 
departementshoofd van DMCO, Peter Sommen, die De Warande eigenlijk, hoe zou ik zeggen, 
chaperonneren, dat die van functie veranderd is en dat dat nu logischer wordt dat het 
departement effectief onder vrije tijd komt. Maar aan de werking van De Warande of aan de 
bezorgdheid die collega Kathleen Helsen met De Warande tentoonstelt, verspreidt, daar gaan we 
niks aan veranderen. Dat is toch waar? 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Helsen heeft het woord. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Collega’s, het klopt, het is eigenlijk 
omdat Peter Sommen geen departementshoofd meer is, dat wij samen hebben bekeken door 
welk departement kan De Warande naar de toekomst toe best opgevolgd worden. En dat er dan 
geoordeeld is dat dit het best door het departement Vrije Tijd gebeurt. En ook Peter Sommen zal 
De Warande mee blijven opvolgen omdat hij ondertussen toch ook wel heel wat kennis heeft 
opgebouwd over het huis. Dus voor wat de werking van De Warande en de relatie provincie 
Warande betreft verandert er niets. Er is alleen nog meer belangstelling vanuit het huis voor De 
Warande, want ook vanuit het departement Vrije Tijd zal er nu een participatie zijn binnen het 
APB. Maar dat wordt de volgende weken allemaal op de rails gezet en de kennismaking tussen 
de directeurs van De Warande en het departementshoofd is in de agenda gepland. En ik denk 
dat dat een van de volgende dagen zelfs zal plaatsvinden. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Als er geen vragen meer zijn dan kunnen we overgaan tot de 
stemming van punt 3/14.  
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De stemming kan starten.  
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.  
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2021. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring 

economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van 

krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Juridische context 

 

Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het Koninklijk 

Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht evenwicht van de 

begroting. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 

internationale samenwerking’. 

 

 
SDG 8. Eerlijk werk en economische groei  

SDG-subdoelstelling 8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste 

beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van 

waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en 

de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via 

toegang tot financiële diensten 

 

 Project ‘Inspiratiefilmpjes starters’ (deelbudget 19.500 EUR) 

 

Ondanks de verhoogde interesse in ondernemerschap, merken we dat 

ondernemerschap nog steeds te weinig als een volwaardig carrière-pad wordt 

gezien. Te vaak krijgen jongeren met een idee te horen dat ze beter naar een echte 

job op zoek zouden moeten gaan. Met het project ‘Inspiratiefilmpjes starters’ willen 

de 2 Voka – Kamers van Koophandel in de provincie Antwerpen jongeren kennis 
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laten maken met ondernemerschap en het ondernemerschap duidelijk plaatsen als 

een volwaardige carrière optie naast de traditionele werknemers optie. 

 

Daar jongeren het makkelijkst te bereiken zijn via social media en omdat op social 

media filmpjes het meeste impact hebben, heeft Voka gekozen om te focussen op 

inspirerende startersfilmpjes, waarbij jonge ondernemers hun verhaal kunnen doen 

en hun beste advies kunnen geven op vlak van ondernemerschap. Als je jonge 

ondernemers aan het woord laat die zelf nog in de kinderschoenen staan, dan kan 

je pas echt jongeren inspireren. Vaak ontbreekt het jongeren aan goede 

voorbeelden waarin ze zich kunnen herkennen. 

 

Het project zal enkel online gecommuniceerd worden. De basis van de 

communicatie zijn de startersfilmpjes zelf. De kanalen die gebruikt zullen worden, 

zijn de bestaande webplatformen die Voka gebruikt en de social mediakanalen die 

zij heeft opgezet op platformen zoals Facebook, Instagram en Youtube. De 

werkingskosten voor het project situeren zich in de opname en montage van de 

‘inspiratiefilmpjes’. In totaal wil Voka 65 filmpjes opnemen. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Inspiratiefilmpjes starters’ een bedrag van 

19.500 EUR uit te trekken voor de vzw VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-

Waasland. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers, dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2022 toe te komen op de Dienst Economie. 

 

 Project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’ 

(deelbudget 10.000 EUR) 

 

Covid-19 heeft zwaar ingeslagen op onze economie. Door de gevolgen van de 

corona-crisis worden de zelfstandigen keihard getroffen (zeker in de detailhandel en 

de horeca) en stilaan doven de coronasteunmaatregelen uit. Diverse onderzoeken 

tonen aan dat er een golf van faillissementen in aantocht is. Met het project 

‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’ wil de vzw Dyzo (‘Dynamiseren 

van Zelfstandige Ondernemers’) discrete en kosteloze begeleiding aanbieden onder 

andere via huisbezoeken en ontvangsten op zitdagen. Dyzo gaat ook telkens een 

samenwerking aan met de OCMW’s om voor de getroffenen een oplossing op maat 

te zoeken. 

 

De doelgroep van het project zijn in eerste instantie actieve en gewezen 

zelfstandigen en hun gezinsleden, in secundaire orde de vertrouwenspersonen van 

zelfstandigen (huisartsen, accountants). De begeleiding verloop integraal en omvat 

aldus zowel economische, juridische en psychosociale ondersteuning. Die integrale 

aanpak onderscheidt Dyzo van het reeds aanwezige aanbod op de private markt en 

het overheidsaanbod. De begeleiding en advies van Dyzo omvat o.a. volgende 

acties: 

 Redden van de zaak (=preventie) 
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 Administratieve ondersteuning bij opmaak doorstartplan 

 Humaniseren van gedwongen stopzetting 

 Uitklaren van stopzetting/faillissement 

 Administratieve begeleiding bij specifieke aanvragen 

 

Ook wil de vzw Dyzo sensibiliseren via infosessies en opleidingen aan 

vertrouwenspersonen en lokale ambtenaren (provincie, steden en gemeenten, 

ocmw’s…) in functie van het adequaat begeleiden van de finale doelgroep. Dyzo zal 

via zijn relevante communicatiekanalen (website, sociale media, folders,…) hun 

aanbod kenbaar maken. Uit het jaarverslag 2020 van Dyzo blijkt dat de provincie 

West-Vlaanderen niet langer de koploper is op het vlak van het aantal nieuwe 

dossiers (611 dossiers/21%). De provincie Antwerpen is nu afgetekend de koploper 

(700 dossiers/24%). De provincies Vlaams-Brabant (418 dossiers/14%) en Limburg 

(274 dossiers, 9%) blijven lager scoren in vergelijking met de andere provincies. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in 

moeilijkheden’ een bedrag van 10.000 EUR uit te trekken op het budget 2021 ten 

behoeve van de vzw Dyzo. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement 

van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers, dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2022 toe te komen op de Dienst Economie. 

 

 Project ‘Ecosystemen speerpuntclusters en slimme specialisatie in 

de provincie Antwerpen’ (deelbudget 200.000 EUR) 

 

Zowel de Vlaamse als de Europese overheden zetten strek in om innovatie, 

duurzaamheid, circulariteit, digitalisering en de ontwikkeling van speerpuntclusters 

en speerpuntsectoren te ontplooien. Dit verloopt vaak via triple helix en quadruple 

helix samenwerkingsmodellen. POM Antwerpen wil deze samenwerking stimuleren 

en ondernemers en kennisinstellingen aanmoedigen onderling samen te werken aan 

nieuwe projecten binnen toekomstgerichte speerpuntsectoren en -clusters. Zo kan 

de provincie Antwerpen het Vlaams clusterbeleid, zoals aangegeven in het Vlaams 

regeerakkoord, (sub)regionaal verankeren en versterken. 

 

De provincie Antwerpen kent sterke speerpuntsectoren en –clusters, evenals 

innovatieve niches en kennisinstellingen. Deze situeren zich o.a. binnen de clusters 

Health en Zorginnovatie, Life Sciences, Slimme Materialen, Duurzame Chemie, 

Energie, Bouw, Logistiek en Voeding. POM Antwerpen zal niche-activiteiten initiëren 

en versterken en ecosystemen verder uitbouwen. In de eerste plaats, maar niet 

uitsluitend, kan/zal dit gebeuren binnen de speerpuntclusters. Er zal ook aandacht 

worden besteed aan niches binnen de speerpuntclusters, samenwerking tussen 

deze speerpuntclusters en clusteroverschrijdende samenwerking zoals circulariteit. 

 

Zo worden enerzijds de ecosystemen rond het Wetenschapspark verder verankerd 

en anderzijds nieuwe netwerken uitgebouwd in andere sectoren. Deze netwerken 

kunnen onder meer partijen samenbrengen, start-ups slim omringen, financiers 
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aantrekken en co-creatieprojecten mogelijk maken. POM Antwerpen heeft reeds 

expertise in dergelijke ecosystemen opgebouwd met de ecosystemen eu.reca (de 

European Respiratory Cluster Antwerp) en at.las (Leveraging Affordable Solutions 

for Advanced Therapies) op het Wetenschapspark in Niel. Deze expertise zal 

worden aangewend voor ecosystemen in nieuwe subsectoren. 

 

Het is ook van groot belang om onze speerpuntclusters aansluiting te laten vinden 

met Europese netwerken, projecten en (grensoverschrijdende) ecosystemen. POM 

Antwerpen en het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen zijn dan ook partner in 

het European Digital Innovation Hub (EDIH) Health. De subsidie die aan POM 

Antwerpen wordt toegekend kan ook, deels, worden ingezet om het partnerschap te 

versterken. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Ecosystemen speerpuntclusters en slimme 

specialisatie in de provincie Antwerpen’ een bedrag van 200.000 EUR te voorzien op 

het budget 2021 ten behoeve van POM Antwerpen. In afwijking van artikel 3 van 

het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en 

het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 

verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 toe te komen op de Dienst 

Economie. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van dit verdeelkrediet aan uw raad 

ter goedkeuring voor te leggen: 

 

 Project ‘Inspiratiefilmpjes starters’  (deelbudget 19.500 EUR) 

 

 Project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’ (deelbudget 

10.000 EUR) 

 

 Project ‘Ecosystemen speerpuntclusters en slimme specialisatie in de 

provincie Antwerpen’ (deelbudget 200.000 EUR) 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 19.500,00 EUR aan de vzw Voka-Kamer van 

Koophandel Antwerpen-Waasland (project ‘Inspiratiefilmpjes starters’) vanuit het 

verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking 

(V) van het budget 2021 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-

omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429). 
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In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2022 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw Dyzo (project 

‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’) vanuit het verdeelkrediet 

‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het 

budget 2021 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-

nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2022 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

Artikel 3: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 200.000,00 EUR aan POM Antwerpen 

(project ‘Ecosystemen speerpuntclusters en slimme specialisatie in de provincie 

Antwerpen’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en 

internationale samenwerking (V) van het budget 2021 ingeschreven onder ARK-

code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 

MJP000429). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

1 lid heeft zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB HH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 

 

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2020 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

Het provincieraadsbesluit van 24 juni 2021 houdende goedkeuring van een eerste 

wijziging meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 

door de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve in zitting van 28 oktober 

2021. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG subdoelstelling16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 4 december 2020 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2021) van het APB Hooibeekhoeve goedgekeurd; alsook een eerste 

wijziging hieraan in zitting van 24 juni 2021. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen: 
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- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 857.632 EUR voor 2021 

- 818.050 EUR voor 2022 

- 834.340 EUR voor 2023 

- 850.952 EUR voor 2024 

- 867.900 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021) van 

het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 857.632 EUR voor 2021 

- 818.050 EUR voor 2022 

- 834.340 EUR voor 2023 

- 850.952 EUR voor 2024 

- 867.900 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben nee gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 2 onthoudingen. 
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Nr. 4/3 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand oktober). 

Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing van 

de kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de 

beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 149 van het provinciedecreet bepaalt aangaande aanpassingen van het 

meerjarenplan. 

 

Artikel 43, punt 28° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de 

provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies. 

 

Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende 

BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel 

evenwicht. 

 

Artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de 

voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het 

meerjarenplan. 

 

Artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de 

gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – 

maand oktober) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten 

gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in Mercurius-

Beleidsbepaling. 

 

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring: 

 

01 Strategische nota 

02 Financiële nota: 

M1 Financieel Doelstellingenplan 

M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd) 
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M3 Overzicht van de kredieten 

03 Toelichting: 

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

T3 Investeringsproject 

T4 Evolutie van de financiële schulden 

Overzicht van de financiële risico’s 

Grondslagen en assumpties bij de opmaak 

Plaats van de documentatie op internet 

Motivering van de wijzigingen 

 

De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand oktober) leidt 

tot volgend financieel evenwicht: 

 

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 

Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 

2021 33.424.730,62 + 23.538.645,79 56.963.376,41 

2022 22.397.594,36 - 121.592,00 22.276.002,36 

2023 4.927.342,26 - 195.634,00 4.731.708,26 

2024 11.927.395,93 - 143.882,00 11.783.513,93 

2025 10.662.813,47 - 218.957,00 10.443.856,47 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 

Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 

2021 -7.977.907,70 - 416.443,57 -8.394.351,27 

2022 1.658.220,14 - 431.573,00 1.226.647,14 

2023 726.134,40 - 74.042,00 652.092,40 

2024 789.718,17 + 51.752,00 841.470,17 

2025 1.003.475,46 - 75.075,00 928.400,46 

 

Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De 

autofinancieringsmarge blijft positief in 2025.  

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
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SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal 

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 14 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte 

vermeerderingen en verminderingen goed te keuren. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021 – maand oktober) vast. De dotaties en nominatieve subsidies voor 2021 uit 

de lijst van de toegestane werkings- en investeringssubsidies worden goedgekeurd. 

 

Bijlagen: Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen, aanpassing 

meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand oktober) 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

4 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand oktober). 

Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de 

extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 66 

 

Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de 

beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 149 en 236 van het provinciedecreet bepalen de aanpassingen van het 

meerjarenplan. 

 

Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende 

BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan. 

 

Artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de 

voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het 

meerjarenplan. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – 

maand oktober) werd door de deputatie in zitting van 7 oktober 2021 beslist tot het 

wijzigen van dotaties van de autonome provinciebedrijven (APB’s) en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur (EVAP’s). 

 

Bij elke APB of EVAP blijft het evenwicht van het meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021) bewaard na de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021 – maand oktober). De autonome provinciebedrijven (APB’s) leggen de 

gedetailleerde informatie over hun dotatiewijzigingen in een apart verslag in 

dezelfde provincieraad voor. 

 

De wijzigingen in de dotaties van de respectievelijk autonome provinciebedrijven en 

extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 

voorgelegd te worden aan de provincieraad. 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
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SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal 

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 14 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte 

vermeerderingen en verminderingen goed te keuren. 

 

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen van de hieronder opgesomde 

APB’s/EVAP’s: 

 

APB De Warande (WAR) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 409.082,00 + 1,00 - - - 1,00 

 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 180.000,00 - - - - 

 

APB Campus Vesta (CVST) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 675.000,00 - - - - 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+350.000,00 - 65.258,00 - 66.564,00 - 67.894,00 - 69.254,00 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 500.000,00 - - - - 

 

EVAP Arboretum Kalmthout (AK) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - 189.000,00 - - - 
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EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 345.000,00 - - - - 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- + 1,00 - - 1,00 - 

 

EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen (PRLB) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 135.000,00 + 8.160,00 + 8.324,00 + 8.490,00 + 8.660,00 

 

EVAP Stichting Kempens Landschap (SKL) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 30.000,00 - - + 1,00 - 1,00 

 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Kamp C (KMPC) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 74.134,00 - - - - 

 

APB Hooibeekhoeve (HH) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - 56.664,00 - 57.796,00 - 58.954,00 - 60.132,00 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (PDA) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Havencentrum (HC) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 
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APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (GKC) 

2021 2022 2023 2024 2025 

+ 300.000,00 - - - - 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de wijzigingen van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-

structuur bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand 

oktober) goed. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

27 leden hebben ja gestemd; 

7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Christus Geboortekerk. 

Restauratie exterieur. Fase 1: voorgevel en torens. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
 

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 
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SDG-subdoelstelling 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en 

natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen 

 

Het departement Logistiek heeft een ontwerp gemaakt voor fase 1: voorgevel en 

torens bij de restauratie van het exterieur van de Christus Geboortekerk te 

Antwerpen, in samenwerking met de ontwerper bvba Architecten Beeck & Hermans 

te Mechelen. Dit ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring. 

 

De opdracht omvat de exterieurrestauratie van de westgevel en beide torens van 

de Christus Geboortekerk. 

 

De restauratie van de torens wordt uitgevoerd omwille van de gevaarlijke toestand 

van de openbare veiligheid. De natuurstenen elementen zijn op enkele punten 

verankerd in het metselwerk met roestende doken. Door het doorroesten van de 

doken is de stabiliteit van de natuurstenen elementen twijfelachtig. Hierdoor is het 

nodig om de natuurstenen kolommen en roosvenster in de westgevel volledig te 

demonteren, de roestende doken uit te boren en te vervangen door doken in 

roestvrij staal. 

 

Verder omvat de opdracht: 

- het reinigen van de gevels; 

- herstel van metselwerk; 

- herstel en/ of vernieuwen van de natuurstenen elementen in kalksteen van 

Jaumont; 

- deels hernemen van het voegwerk; 

- restauratie glas-in-lood van de torens en het centrale roosvenster; 

- plaatsen van voorzetbeglazing in het roosvenster van de westgevel. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de openbare procedure in uitvoering van artikel 36 van de 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor fase 1: voorgevel en 

torens bij de restauratie van het exterieur van de Christus Geboortekerk te 

Antwerpen. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 956.866,78 EUR + 200.942,02 EUR 

(21 % btw) = 1.157.808,80 EUR. 
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Bij het agentschap Onroerend Erfgoed wordt een premie van 150.000,00 EUR 

aangevraagd. 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor fase 1: voorgevel en 

torens bij de restauratie van het exterieur van de Christus Geboortekerk te 

Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek, in samenwerking met de 

ontwerper, bv Architecten Beeck & Hermans te Mechelen, en stelt als wijze van 

gunnen van deze werken de openbare procedure vast. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Diverse provinciale sites. Subsidies 

Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Raamovereenkomst Vlaams 

Energiebedrijf (VEB). Deelname. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 

19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor 

niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor 

niet-residentiële gebouwen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
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In het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse overheid 

in juli 2021 een plan goed, ingediend door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), 

waardoor het VEB in 2021 en 2022 in totaal 20 miljoen EUR subsidies kan 

toekennen voor energiebesparende en -opwekkende maatregelen aan gebouwen. 

 

Onder de doelgroep vallen onder meer de provinciale schoolgebouwen. Het 

subsidiepercentage bedraagt tussen de 30% en 40% van de bouwkost, afhankelijk 

van het soort ingreep. 

 

Eén van de voorwaarden is dat de ingrepen gebeuren via de raamovereenkomst 

met het VEB. Binnen deze raamovereenkomst kunnen vrij snel en binnen de 

regelgeving overheidsopdrachten opdrachten gesloten worden. 

 

Volgende bouwprojecten kunnen mogelijk voor een dergelijke samenwerking in 

aanmerking genomen worden (niet-limitatief): 

 

- PIVA – theorievleugel – vernieuwen buitenschrijnwerk fase 2; 

- PITO Stabroek – vernieuwen stookplaatsen; 

- Campus Boom - vernieuwen stookplaatsen; 

- Campus Vesta – vernieuwen stookplaats; 

- PTS Boom – isolatie dak voorbouw. 

 

De maatregelen kunnen verder ook nog werken omvatten met betrekking tot 

relighting, plaatsing van zonnepanelen, … 

 

De totale uitgave van de voornoemde opdrachten kan voorlopig ingeschat worden 

op 800.000,00 EUR (incl. btw). Voor elke opdracht zal het uitgewerkte ontwerp nog 

aan het bevoegd provinciaal orgaan ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

 
SDG 4. Kwaliteitsonderwijs 

SDG-subdoelstelling 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die 

aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en 

die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor 

iedereen. 

 

 
SDG 7. Betaalbare een duurzame energie 

SDG-subdoelstelling 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel 

hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen 

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie 

verdubbelen 
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SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 

SDG-subdoelstelling 9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en 

industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een 

grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en 

milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de 

nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werden kredieten voorzien voor diverse 

energiebesparende en –opwekkende maatregelen aan provinciale gebouwen. In 

functie van de aard van de werken is een betoelaging mogelijk van 30 tot 40% van 

de kostprijs. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de deelname aan de raamovereenkomsten 

van het Vlaams Energiebedrijf voor provinciale overheidsopdrachten met betrekking 

tot energiebesparende en -opwekkende maatregelen. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst leasefietsen voor het 

personeel. Plaatsingswijze en selectieleidraad. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 §2 11° van het provinciedecreet: de provincieraad is bevoegd voor het 

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 38, 

1§ 1° c). 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per 

capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en 

aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer 

 

 
SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie 

SDG-subdoelstelling 12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren 

 

 
SDG 13. Klimaatactie 

SDG-subdoelstelling 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar 

impact te bestrijden 

 

Situering van de opdracht 
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In zitting van 18 april 2013 heeft de deputatie de opdracht voor het leveren van 

fietsen via operationele leasing gegund aan de bvba iBike. De leasetermijn van 

48 maanden is voor alle fietsen intussen afgelopen. 

 

In het kader van het bedrijfsvervoersplan stellen de diensten Facilities & 

Maintenance, Duurzaam Milieu & Natuurbeleid, Loopbaan en 

Personeelsadministratie en Mobiliteit voor een nieuwe raamovereenkomst voor 

leasefietsen in de markt te plaatsen. 

 

Beschrijving opdracht 

 

Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering 

van leasefietsen voor het personeel volgens het principe van loonruil. Hierbij heeft 

het personeelslid de vrije keuze qua type fiets (minimum 25 merken) en 

fietshandelaar (minimum 100). Het is ook mogelijk om aan het einde van de 

leaseperiode de fiets individueel over te nemen aan de reële marktwaarde. 

 

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. Gedurende 

deze 4 jaar kunnen nieuwe leasecontracten afgesloten worden. Deze 

leasecontracten kunnen een termijn hebben van 3 of 4 jaar, waardoor de looptijd 

van deze raamovereenkomst feitelijk 8 jaar kan bedragen. 

 

De provincie Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale, zoals 

bedoeld in artikel 2, 6° van de wet op de overheidsopdrachten, voor alle 

verzelfstandigde provinciale entiteiten. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te plaatsen via een mededingingsprocedure met 

onderhandeling, gelet op artikel 38, 1§ 1° c) van de wet op de 

overheidsopdrachten: de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande 

onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de 

aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de 

daaraan verbonden risico's. 

 

De specifieke omstandigheden zijn dat deze opdracht voor leasefietsen complex is 

omdat het door de inzet van loonruil een heel andere opdracht is dan de vorige. 

Marktverkenning heeft aangetoond dat loonruil voor overheidspersoneel 

grotendeels onontgonnen terrein is en de regelgeving ter zake niet echt meewerkt 

of op zijn minst onduidelijk is. Teneinde binnen de overheidsopdracht een 

evenwicht te vinden tussen de beste marktcondities enerzijds en de 

belangen/rechten van medewerker, werkgever, RSZ en fiscus anderzijds is een 

onderhandelingsprocedure noodzakelijk. 

 

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid waaraan de 

kandidaten moeten voldoen zijn: 

 Beschikken over minimaal 2 referenties van gelijkaardige opdrachten, 

uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. Met gelijkaardig wordt bedoeld: 

o Opdracht met operationele lease van fietsen op basis van loonruil. 
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o Uitgevoerd binnen het kader van de wetgeving op de 

overheidsopdrachten waarbij 1 partij optreedt als aankoopcentrale 

voor verschillende instellingen en de coördinatie tussen deze 

instellingen autonoom opneemt. 

 

 Beschikken over minimaal 1 referentie van een omvangrijke opdracht voor 

het leveren van leasefietsen, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. Met 

omvangrijk wordt bedoeld: 

o Opdracht met operationele lease van fietsen op basis van loonruil. 

o Omvat minimaal de lease van 200 fietsen. 

o Uitgevoerd in een organisatie met minimum 500 werknemers. 

 

Alle regelmatige kandidaten die voldoen aan deze criteria zullen geselecteerd 

worden. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Gezien de omvang van de opdracht maken we ze vooraf bekend, zowel op Belgisch 

als op Europees niveau. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De kostenraming van deze opdracht voor de rechtspersoon provincie Antwerpen 

bedraagt 1.152.000 EUR, btw inbegrepen, berekend over de maximale periode van 

8 jaar. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het plaatsen van een raamovereenkomst voor leasing van 

fietsen goed en kiest als plaatsingswijze de mededingingsprocedure met 

onderhandeling. De provincieraad keurt de selectieleidraad goed. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdracht. Raamovereenkomst voor levering, 

installatie en uitbating van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 

Bestek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 §2 11° van het provinciedecreet: de provincieraad is bevoegd voor het 

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten tenzij: 

a) de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 9°, 

waarvoor de deputatie bevoegd is; 

b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die 

overheidsopdracht nominatief aan de deputatie heeft toevertrouwd. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie 

SDG-subdoelstelling 12.2: Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren 

 

In vergadering van 23 september 2021 heeft de provincieraad beslist een opdracht 

te plaatsen voor levering, installatie en uitbating van laadinfrastructuur voor 

elektrische voertuigen. De provincieraad koos de mededingingsprocedure met 

onderhandeling als plaatsingswijze en keurde de selectieleidraad voor de opdracht 

goed. 

 

De verschillende factoren die leiden tot het plaatsen van deze opdracht werden 

daarbij toegelicht. 

 

Thans leggen we het bestek voor deze opdracht ter goedkeuring voor aan de 

provincieraad. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 78 

 

Het bestek beschrijft in detail de vereisten voor uitvoering van de verschillende 

elementen van de opdracht: 

- Voorbereidende technische werkzaamheden 

- Elektrotechnische componenten 

- Laadinfrastructuur componenten 

- Online opvolgingstool 

- Levering en uitgifte van laadpassen. 

 

De offertes zullen bijgevolg moeten voldoen aan een aantal minimale vereisten. 

 

Om de beoordeling te verfijnen kiezen we de economisch meest voordelige offerte 

op basis van volgende gunningscriteria: 

 

1. Prijs 

a. Voorbeeld case  10% 

b. Inventaris   40% 

2. Kwaliteit 

a. Plan van aanpak  20% 

b. Laaddienstverlening  10% 

c. Opvolgingstool  15% 

3. Duurzaamheid      5% 

 

Prijs: De inschrijvers moeten een concrete situatie uitwerken als voorbeeld van wat 

ze tijdens de opdracht zullen moeten doen. De inventaris bevat alle prijselementen 

die we in de loop van de opdracht verwachten. 

 

Kwaliteit: De inschrijvers moeten een plan van aanpak indienen dat toont hoe ze 

zullen omgaan met deze opdracht op het vlak van contact en overleg, procesflow, 

het proces bij installatie van thuislaadpunten, …  

 

De opdrachtnemer zal ook instaan voor exploitatie en uitbating van de laadpunten. 

Hierbij spelen service level, beschikbaarheid, aanvaarden van diverse laadpassen, 

verrekening van de kosten met de gebruikers en aanbieders van de laadpunten een 

grote rol. 

 

Tot slot moeten de inschrijvers uitgebreid hun mogelijkheden tot on-line opvolging 

beschrijven en tonen. 

 

Duurzaamheid: de inschrijvers moeten aangeven op welke manier ze garanderen 

duurzaam en met respect voor de omgeving te werk te gaan. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Gezien de omvang van de opdracht maken we ze vooraf bekend, zowel op Belgisch 

als op Europees niveau. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

We ramen de omvang van de opdracht op 1.000.000 EUR exclusief btw over de 

maximale duurtijd van de opdracht van 72 maanden. Levering en plaatsing van de 

infrastructuur zullen meestal aangerekend worden op projecten van DLOG 

(investeringskosten) terwijl de kosten die gepaard gaan met het beheer en de 

exploitatie van de laadpunten voor rekening van de entiteiten komen 

(exploitatiekosten). 

 

De nodige kredieten worden voorzien in de meerjarenbegroting. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het bestek goed voor de opdracht voor levering, installatie 

en uitbating van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

1 lid heeft  zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatieve subsidie aan de 

stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Provinciedecreet, artikel 43 §2, 28° 

 

2. Juridische context 

 

- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen 
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- Provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en 

het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 

- Akte van 2 augustus 2006 betreffende erfpachtverlening door de provincie aan de 

stad Antwerpen inzake verschillende percelen grond te Antwerpen, 7de afdeling, 

wijk G en 40ste afdeling, wijk C. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bij akte van 2 augustus 2006 gaf de provincie enkele percelen van de 

Sportpaleissite in erfpacht aan de stad Antwerpen voor de bouw van een 

topsporthal. Via een opstalrecht verleend door de stad bouwde vervolgens de nv 

Antwerps Sportpaleis op die percelen de Lotto-Arena. 

In de akte ging de provincie de contractuele verplichting aan om tussen te komen 

in de kosten van de onderhouds- en herstellingswerken van de topsporthal die de 

stad Antwerpen jaarlijks aan de nv Antwerps Sportpaleis moet betalen, en dit voor 

een maximumbedrag van 92.631,00 EUR/jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van 

de gezondheidsindex. 

Budgettair staat deze contractuele verplichting ingeschreven als een nominatieve 

subsidie. 

Voor 2021 bedraagt de provinciale tussenkomst 119.885,82 EUR. 

In het budget 2021 staat evenwel slechts 118.600,00 EUR ingeschreven. Reden is 

dat bij de budgetopmaak hetzelfde bedrag als het vorige jaar werd ingeschreven en 

dus geen rekening werd gehouden met de jaarlijkse stijging ingevolge indexatie. 

Bijgevolg wordt aan uw raad voorgesteld om het in het budget 2021 voorziene 

subsidiebedrag op te trekken met 1.285,82 EUR. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De onder 3. gevraagde verhoging heeft geen financiële implicatie.  

De verhoging van het subsidiebedrag met 1.285,82 EUR op budgetsleutel  A000155 

- A Dienst Architectuur en Vastgoed Interne werking - DAV - MJP000266 - Subsidie 

aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N) met 

ARK 64901000 Nominatieve subsidies wordt volledig gecompenseerd door 

eenzelfde vermindering van budgetsleutel A000155 - A Dienst Architectuur en 

Vastgoed Interne werking - DAV - MJP000264 – Andere erelonen, erelonen voor 

prestaties van notarissen, vergoedingen voor prestaties van particulieren met ARK 

61300000 Andere diensten en diverse leveringen. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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De nominatieve subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en 

herstellingswerken aan de Topsporthal zal verhoogd worden via een aanpassing van 

de raming binnen het departement Logistiek. 

Om tegemoet te komen aan de jaarlijkse indexering van de kosten, zoals bepaald 

in de akte van 2 augustus 2006, zal het voorziene subsidiebedrag in 2021 verhoogd 

worden met 1.285,82 EUR van 118.600,00 naar 119.885,82 EUR.  

Ter compensatie wordt budgetsleutel A000155 - A Dienst Architectuur en Vastgoed 

Interne werking - DAV - MJP000264 – Andere erelonen, erelonen voor prestaties 

van notarissen, vergoedingen voor prestaties van particulieren met ARK 61300000 

Andere diensten en diverse leveringen, verminderd met eenzelfde bedrag. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Kasterlee. Rullenloop (A.9.06.83). Verlegging en openlegging op 

drie plaatsen (Turnhoutsebaan, Kapelstraat en Pastorijstraat/Kerkheide). 

Grondruil langs de Turnhoutsebaan. Goedkeuring. 

 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

2. Juridische context 

 

- Onteigeningsdecreet d.d. 24 februari 2017 

- Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het 

Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 

- Decreet Integraal Waterbeleid d.d. 18 juli 2003 

- Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen 

door lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
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De Rullenloop is een waterloop die door de gemeente Kasterlee in 2014 werd 

overgedragen aan de provincie Antwerpen. Aquafin plant de scheiding van 

hemelwater en afvalwater in het centrum van Kasterlee. Het hemelwater zal 

aangesloten worden op de Rullenloop bij het punt van oorsprong, ter hoogte van de 

Turnhoutsebaan. Een groot deel van de Rullenloop is momenteel echter niet 

watervoerend. Om het hemelwater van het centrum te kunnen afvoeren, dient de 

Rullenloop geherwaardeerd te worden. 

 

Op 13 april 2017 besliste de deputatie om de ontwerpopdracht voor de verlegging 

en openlegging van de Rullenloop te gunnen aan de nv IMDC uit Antwerpen. 

Uit een modelleringsstudie is gebleken dat volgende aanpassingswerken nodig zijn: 

- Vanaf het punt van oorsprong tot aan de Kapelstraat moet een groot deel van de 

waterloop opnieuw gegraven worden, conform het geldende RUP op de 

betreffende percelen; 

- De kruising met de Kapelstraat moet vernieuwd worden; 

- Tussen percelen 265d en 329t is de waterloop momenteel ingebuisd. Deze 

inbuizing moet verwijderd worden, waarna de waterloop verlegd kan worden in 

open bedding; 

- Ter hoogte van Bed & Breakfast “De Casteleer” en buren, is de waterloop over 

een grotere lengte ingebuisd, waarop ondertussen constructies zijn gebouwd. De 

bedding dient hier weer opengelegd te worden op een nieuwe locatie. 

 

Aquafin heeft van haar kant in samenwerking met de gemeente Kasterlee in één 

opdracht het ontwerp van het rioleringsproject en de herwaardering van de 

Rullenloop gegund aan een studiebureau. 

 

Thans werd een ruilbelofte bekomen vanwege de nv Marni voor de grondruil nabij 

de Turnhoutsebaan, waarbij deze firma een lot met een oppervlakte van 249 m² 

ruilt tegen een lot van de provincie Antwerpen met een oppervlakte van 237 m². 

 

De gronden zijn volgens het schattingsverslag van 6 juni 2019 van landmeter-

expert Paul Verhaert Paul Verhaert gelegen in woongebied. 

 

Voor het verschil in oppervlakte dient de provincie Antwerpen een bedrag te 

betalen van 14.682,78 EUR, alle vergoedingen inbegrepen (grondprijs, 

wederbeleggingsvergoeding, wachtintrest en een vergoeding voor opstanden). De 

aankoop gebeurt binnen de marge van het schattingsverslag. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
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SDG 6. Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, 

grondwaterlagen en meren 

 

 
SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen 

aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische 

impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt 

door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de 

klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare 

situaties 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor het verleggen en openleggen op drie plaatsen van de Rullenloop te Kasterlee, 

wordt machtiging verleend tot volgende grondruil volgens het afbakeningsplan van 

24 juni 2021 van provinciaal landmeter-expert Glenn Bertels met precad nummer 

13017/10537: 

Lot 1, ten kadaster gekend als Kasterlee, 1ste afdeling, sectie F, nummer 

255e/deel, 249 m² groot volgens meting en eigendom van de nv Marni, wordt 

geruild voor lot 2, ten kadaster gekend als Kasterlee, 1ste afdeling, sectie F, zonder 

nummer en nummer 255e/deel, 237 m² groot volgens meting en eigendom van de 

provincie Antwerpen. 

De provincie Antwerpen betaalt voor de ruil een opleg van 14.682,78 EUR, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Onderhoud en ondersteuning van de 

softwaretoepassing voor automatisering van reserveringen. Plaatsten van 

de opdracht. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 §2 11° van het provinciedecreet: de provincieraad is bevoegd voor het 

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 

42 1§ 1°. 

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

In zitting van 7 november 2013 heeft de deputatie de opdracht voor levering en 

onderhoud van een softwarepakket voor het automatiseren van reservaties, 

inschrijvingen, uitleendienst en subsidies gegund aan de bvba Tactics te Hoevenen. 

 

In zitting van 19 oktober 2017 heeft de deputatie, na een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, ingestemd met de 

gunning van de opdracht aan de bvba Tactics, voor een bedrag van 410.000 EUR 

inclusief btw, voor de periode van 1 december 2017 tot 30 november 2021. De 

keuze voor de onderhandelingsprocedure was gebaseerd op artikel 42, §1 1° d 

(technische redenen en exclusieve rechten) van de wet van 17 juni 2016. 

 

Verantwoording/motivering 
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Het softwarepakket “Tactics” is er gekomen als een oplossing om reserveringen op 

een standaard en kostenefficiënte manier te ondersteunen voor meerdere diensten 

van de Provincie Antwerpen. 

 

Na succesvolle implementatie voor APB Sport werd ook het opleidingenbeheer bij 

APB Innovant binnen het softwarepakket “Tactics” opgezet. Door de bijkomende 

interesse van verschillende entiteiten die met gelijkaardige problematieken te 

maken kregen (reserveringen, uitleningen, behandeling van subsidie aanvragen, 

...), werd er verder binnen het softwarepakket “Tactics” geïmplementeerd. Dit 

kadert binnen de ICT applicatiestrategie om zoveel mogelijk gebruik en hergebruik 

te promoten bij het aanleveren van ondersteunende ICT middelen aan de 

verschillende entiteiten van onze organisatie. Zo volgden nog de uitleendienst bij 

het Vormingscentrum Malle ter vervanging van de verouderde toepassing, de 

subsidie afhandeling voor verschillende diensten naar analogie van de eerste 

implementatie bij APB Sport, een specifieke oplossing voor opleidingenbeheer bij 

het Provinciaal Veiligheidsinstituut ter vervanging van een bestaande oplossing en 

de loonsimulator gebruikt door sollicitanten om een eerste ruwe berekening te 

krijgen van hun verwachte loon. 

 

De ontwikkelde toepassingen zijn volledig eigendom van de Provincie Antwerpen. 

 

Het APB Sport, Innovant en het Veiligheidsinstituut maken ondertussen geen deel 

meer uit van het provinciebestuur en maakten zelf verdere afspraken met de 

leverancier rond het verderzetten van hun toepassingen in eigen beheer. 

 

Ondertussen zit het vormingscentrum in Malle in de laatste fase voor de vervanging 

van hun toepassing voor de uitleendienst door het reservatiepakket van de 

leverancier Delcom. Van zodra deze afgerond is, zullen zij geen gebruik meer 

maken van het “Tactics” softwarepakket. 

 

Het departement ICT wenst de loonsimulator over te nemen in 2022 en op te 

zetten binnen een andere oplossing. Er wordt voorgesteld om voor 2022 de kosten 

voor deze hosting en aanpassingen aan de index nog op te nemen, waarna het 

departement ICT de toepassing voor zijn rekening zal nemen. 

 

Voor de subsidies is er momenteel een standaardimplementatie binnen het 

“Tactics” softwarepakket die door een 20-tal diensten gebruikt wordt en naar 

tevredenheid werkt, maar waarvoor geen substantiële aanpassingen aan het pakket 

gevraagd worden. De subsidies die daarin opgevolgd worden, vinden hun oorsprong 

in het subsidiereglement van de provincie en zijn voornamelijk voor verenigingen 

en dotaties aan organisaties (niet voor natuurlijke personen). 

 

Momenteel wordt er vanuit gegaan door de administratie dat de huidige 

subsidiereglementering wordt gehandhaafd in haar huidige vorm en dat er daardoor 

ook geen extra wijzigingen of functionaliteitsuitbreidingen binnen het “Tactics” 
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softwarepakket meer nodig zijn. We wensen de bestaande oplossing vooral 

operationeel te houden. 

 

Vanuit het departement ICT wordt er binnen de periode van deze 

overheidsopdracht rekening gehouden met mogelijk 2 technisch upgrades van het 

softwarepakket, om in lijn te blijven met de evoluties binnen de technische 

implementatie. Er moet tevens rekening gehouden worden met een jaarlijkse 

onderhoudskost. 

 

DICT stelt aan de provincieraad voor om een nieuwe overheidsopdracht te starten 

via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis 

van artikel 42, §1 1° d (technische redenen en exclusieve rechten) van de wet van 

17 juni 2016: deze opdracht kan enkel door bvba Tactics uitgevoerd worden, omdat 

de licentiekost volledig vervat zat in de initiële aankoop in 2013 en er aanzienlijke 

inspanningen en bijhorende investeringen gedaan werden voor het aanpassen en 

instellen van de software voor elke situatie. Er worden verder geen substantiële 

uitbreidingen of grote functionaliteitswijzigingen meer voorzien binnen de oplossing 

van Tactics. Omdat de oplossing een eigen product is van de bvba Tactics kan de 

ondersteuning en de verdere uitrol van de toepassing niet door een andere partij 

gebeuren. 

 

 
SDG 16. Vrede, Justitie en sterke publieke diensten. 

SDG-subdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Er wordt momenteel een jaarlijks budget voorzien van 32.640 EUR inclusief btw 

voor kleine wijzigingen en ondersteuning van het bestaande platform. 

 

We ramen een mogelijke update van de technische omgeving op maximum 

60.000 EUR inclusief btw voor de vooropgestelde periode. 

 

De totale kosten van het nieuwe raamcontract worden geraamd op 190.560 EUR 

inclusief btw voor een maximale periode van 48 maanden. 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

De provincieraad keurt het plaatsen van een raamovereenkomst voor onderhoud en 

ondersteuning van de softwaretoepassing voor automatisering van reserveringen 

goed en kiest als plaatsingswijze de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?  Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het leveren van 

software en diensten voor de ondersteuning van de provinciale GIS-

toepassingen. Verhoging raming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 §2 11° van het provinciedecreet: de provincieraad is bevoegd voor het 

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

In vergadering van 25 april 2019 heeft de provincieraad het plaatsen van 

raamovereenkomst voor het leveren van software en diensten voor de 

ondersteuning van de provinciale GIS-toepassingen gedurende 2020-2023 

goedgekeurd met een totale kostenraming van 800.000 EUR exclusief btw. 

 

In zitting van 22 augustus 2019 heeft de deputatie perceel 1 Leveren van licenties 

met maintenance en basisondersteuning van deze opdracht gegund aan SIGGIS nv 
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met een kostenraming van 689.700 EUR inclusief btw, en perceel 2 Leveren van 

ondersteuning, opleiding en leveren van ondersteuning bij het uitbouwen van 

nieuwe functionaliteit aan GIM nv, Geo Solutions nv en SIGGIS nv met een 

kostenraming van 242.000 EUR inclusief btw voor een periode van 48 maanden. 

 

Verantwoording/motivering 

Door de verspreiding van de geoloketten en de viewers is het GIS-gebruik binnen 

het provinciebestuur toegenomen. Diensten die vroeger geen gebruik maakten van 

de desktop applicatie raadplegen nu kaartlagen via de geoloketten of tekenen hun 

vergunningen in via de sindalaviewers (proces- en documentbeheer op 

Documentum platform). Deze evolutie wordt nog versterkt door het feit dat de 

provincie een aantal specifieke geoloketten extern aanbiedt, zoals de 

fietsbarometer, de groeninventaris of het geoloket eikenprocessierups. 

 

Het mobiel GIS zit de laatste jaren in de lift. Door de combinatie van apps met data 

die via de cloud beschikbaar zijn, is het voor de gebruikers mogelijk om zelf een 

mobiele toepassing aan te maken en te gebruiken. Dit kan zowel op een eenvoudig 

mobiel toestel als op een gespecialiseerd toestel. 

 

Sinds de start van het raamcontract is de cloud omgeving opengesteld voor 

gemeentebesturen binnen de provincie: iedere gemeente kan een account 

aanvragen. Dit wordt bij de gemeentes vooral gebruikt voor 

inventarisatieprojecten, en in enkele gevallen ook om kaarten van de gemeentelijke 

website te hosten. 

 

Ondertussen werd bij de reorganisatie van het departement ICT in 2020 GIS als 

een strategisch platform opgenomen naast SharePoint, CRM en Sindala. Hierdoor 

werden er meer middelen binnen het budget van het departement ICT structureel 

ter beschikking gesteld voor het GIS platform. 

 

Door de meer cruciale plaats die het GIS platform inneemt in de organisatie bij 

verschillende beleidsdiensten zoals Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Toerisme, 

Waterbeleid, Milieu- en Natuurbeleid, en de daaruit voortvloeiende toegenomen 

vraag naar uitbouw en extra functionaliteiten van het GIS platform is het bedrag 

voor 242.000 EUR inclusief btw van de initiële gunning voor Perceel 2 reeds 

opgebruikt. Vanuit de ingediende business cases voor uitvoering in 2022 en een 

vergelijkbare forecast voor 2023, stelt het departement ICT voor de kostenraming 

voor Perceel 2 te verhogen. 

 

 
SDG 16. Vrede, Justitie en sterke publieke diensten. 

SDG-subdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 oktober 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Er wordt voorgesteld om het bedrag van perceel 2 te verhogen met 425.000 EUR 

inclusief btw per jaar. 

De raming hiervoor is als volgt samengesteld: 

 

- Ondersteuning voor operationele werking 50.000 EUR inclusief btw per jaar - 

middelen worden voorzien door DICT - DIPO - Strategische Platformen GIS 

- Ondersteuning voor Projectwerking 125.000 EUR inclusief btw per jaar - 

middelen worden voorzien door DICT - DIPO - Strategische Platformen GIS 

- Extra ondersteuning door de diensten gevraagd raming 250.000 EUR 

inclusief btw per jaar. 

 

Samen geeft dit voor 2022 en 2023 een bedrag van 850.000 EUR inclusief btw. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist om het geraamde bedrag voor de raamovereenkomst voor 

het leveren van software en diensten voor de ondersteuning van de provinciale 

GIS-toepassingen te verhogen met 850.000 EUR inclusief btw. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Het leveren van software en 
softwarediensten is elke keer als agendapunt toch wel een serieuze hap in het budget, het gaat 
altijd minstens over 1 miljoen euro. Hier ook weer, 850.000 euro. Terwijl er toch wel ook andere 
toepassingen bestaan, open source, daar kan dan natuurlijk onmiddellijk al op gereageerd 
worden. Maar we zouden willen vragen, want we hebben die vraag hier ook al eens gesteld in de 
provincieraad, dat er door IT toch eens een serieuze analyse gemaakt wordt van wat er allemaal 
op de markt bestaat, ook van goedkopere systemen. Dat we gewoon zwart op wit een keer alle 
voor- en nadelen qua veiligheid, qua gebruik, qua snelheid van die systemen worden afgewogen. 
En dat er ook vanuit IT, dat er ook het beeld ook naar ons als raad komt van, oké, IT weet wat er 
op de markt is, heeft een duidelijk beeld van wat pro en contra is, en kan daar ook met ons als 
raadsleden over discussiëren. Want bijvoorbeeld voor GIS zijn er wel degelijk ook 
overheidsinstellingen in Vlaanderen die open source gebruiken. Dus dan kan misschien ook op 
dat vlak eens naar gekeken worden welke instellingen van overheidswegen gebruiken open 
source, wat is hun ervaring daarmee en kan dat ook eens met de raad gedeeld worden? 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Caluwé, heeft het woord. 
 
De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Geen enkel probleem om die discussie een keer met onze 
mensen te voeren. Maar ik kan wel getuigen dat zij telkenmale kiezen toch voor degelijke 
kwaliteit. En het feit dat wij toch wel goed ondersteund worden op ICT-vlak, een voorbeeld voor 
vele anderen denk ik, denk ik illustreert dat. Dus het … Maar het is inderdaad wel, als je kijkt 
van welk belangrijk onderdeel van ons budget wij aan ICT uitgeven, het is inderdaad wel een 
serieuze som. Maar of dat je goedkoper kan aan een gelijke kwaliteit, dat moet bekeken worden. 
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VOORZITTER.- Dank u wel. Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Maar ik denk dat het best is om dat in de commissie 
natuurlijk te organiseren. 
 
VOORZITTER.- Excuus. Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Het is inderdaad de discussie waard denk ik, op papier met alle 
argumenten die dan op tafel kunnen gelegd worden, wat die kwaliteit dan is, enzovoorts, en hoe 
dat tegenover elkaar kan afgewogen worden. Ik denk dat we dat niet in het luchtledige moeten 
voeren. Er kunnen veel vooroordelen over allerlei systemen bestaan maar ik denk dat het 
interessant is dat dat echt vanuit experts zelf eens een keertje gebracht wordt. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn over punt 4/12, dan kunnen we overgaan tot de 
stemming daarvan.  
 
De stemming kan starten.  
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.  
 
 
VOORZITTER.- En dan zijn we aan het einde van de openbare zitting.  Dan mag iedereen 
buitengaan die binnen is maar er is niemand, dus dan kunnen we verdergaan met de besloten 
vergadering. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Aanwijzing provinciale omgevingsambtenaren dienst Omgevingsberoepen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 34 stemmen ja, 
zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 7/2 van de agenda 

 

Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. Wijziging samenstelling. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 34 stemmen ja, 
zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 7/3 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Overname personeel van APB Toerisme Provincie 

Antwerpen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 34 stemmen ja, 
zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.13 uur. 
 

 

 


