
 

Directie Onderwijs en Vorming 
      
     

Verslag van de tweede commissie 

kenmerk O000/AM/2017-6 

betreft 2de commissie - persoonsgebonden materies 

 

 

De heer Luc Maes, waarnemend voorzitter, opent de zitting om 18.05. 
  

 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 17 mei 2017 

Geen opmerkingen 

 

2. Onderwijs – patrimonium en logistiek 
PTI Eeklo – aanpassing riolering voor gescheiden lozing op openbare 
riolering kant Roze 
Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van 
open aanbesteding 
 

3. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement 
van de provinciale scholen voor het buitengewoon lager onderwijs, 
inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 
22 juni 2016 
 

4. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van het schoolreglement van de Provinciale School voor 
Buitengewoon Onderwijs Spectrum te Buggenhout, inwerkingtreding op 
01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016 
 

5. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van het centrumreglement van het Provinciaal Centrum voor 
Deeltijds Onderwijs Eeklo, inwerkingtreding op 01 september 2017 en 
opheffing van het besluit van 22 juni 2016 
 

6. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement 
van de provinciale scholen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs, 

vergadering van 
14 juni 2017 

aanwezig 

Alici Dursun, Blommaert Bart 
(secretaris), Bourlau Stephan, 
Carteus Paul, De Merlier Vera, 
De Meyer Luc, De Troyer 
Greet (voorzitter 
provincieraad), De Sutter 
Hilde, Franck Rik, Gillis Riet, 
Haentjens Magda, Heyerick 
Henk, Lebon Liliane, Maes 
Luc, Moens Kurt, Moens Tim, 
Scheire Eric, Van Boven Lena, 
Van De Populiere Marleen, 
Verhoeve Martine 

 
Verontschuldigd 

Gedeputeerden: Hertog Peter, 
Dauwe Jozef 
 
De Cock Goedele (voorzitter),  
 
Plaatsvervangende 
Leden 

Otte Dirk 
 
Provincieraadsleden/ 
niet-leden 

 
Gedeputeerden 

Vercamer Alexander 
 
Aanwezige Technici 

Boelens Laurence, de Boevere 
Kristel, De Dobbeleer Robin, 
De Pauw Hedwig, Goethals 
Kristof, Meganck Patricia 
 
Moons Anne-Marie, 
ambtenaar-verslaggever  
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inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 
22 juni 2016 
 

7. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van het schoolreglement van het Provinciaal Instituut 
Heynsdaele te Ronse, inwerkingtreding op 01 september 2017 en 
opheffing van het besluit van 22 juni 2016 

 

8. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van het centrumreglement voor de specifieke 
lerarenopleiding – Het Perspectief PCVO, inwerkingtreding op 01 
september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016 
 

9. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van het gemeenschappelijk centrumreglement provinciale 
centra voor volwassenenonderwijs secundair onderwijs, inwerkingtreding 
op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016 
 

10. Onderwijs – reglementering 
Vaststelling van het centrumreglement HBO5 – Het Perspectief PCVO, 
inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 
22 juni 2016 
 

De agendapunten 2 t.e.m. 10 worden samen besproken. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer geeft aan dat het enkel over 
technische aanpassingen gaat. 

De heer Kurt Moens vraagt of het intrekken van de schooltoelage bij 
langdurige afwezigheid en de afschaffing van de verplichte taalscreening 
voor anderstalige nieuwkomers voortvloeien uit de Vlaamse regelgeving. 

Mevrouw Kristel de Boevere geeft aan dat dit een gevolg is van de 
gewijzigde Vlaamse regelgeving. 

 

11. Onderwijs – reglementering 
PAULO 
Vaststelling van het algemeen reglement, inwerkingtreding op 01 juli 
2017 en opheffing van het besluit van 27 januari 2016 met 
overgangsbepalingen 

Geen opmerkingen 

 

12. MFC Heynsdaele te Ronse 
Overdracht m.i.v. 01 januari 2018  aan de vzw Wagenschot te Nazareth 
en machtiging van de Deputatie de nodige overeenkomsten m.b.t. 
personeel, patrimonium en ICT aan te gaan 

Inclusief correctie materiële vergissing in het raadsbesluit 



 p. 3/6 

 

./... 

Het 4de streepje onder ‘feitelijke en juridische gronden’ namelijk ‘Het 
protocol van het Hoog Overlegcomité en het Bijzonder 
Onderhandelingscomité van 18 april 2017’ dient vervangen te worden 
door ‘Het ontwerpprotocol van het Hoog Overlegcomité en het Bijzonder 
Onderhandelingscomité’. 

 

Gedeputeerde Alexander Vercamer licht toe waarom de provincie met 
het pedagogisch centrum Wagenschot heeft onderhandeld. De 
gedeputeerde licht tevens de situatie van de statutaire en contractuele 
personeelsleden toe. Deze laatsten krijgen een ‘rugzakje’. 

De heer Paul Carteus vraagt tot wanneer de contractuelen een ‘rugzakje’ 
hebben. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer antwoordt dat de contractuele 
personeelsleden hun rugzakje behouden tot op het moment dat de 
inschaling bij de overnemende partij voordeliger wordt. 

De heer Rik Franck vraagt uitleg over het patrimonium. Hij is verder 
tevreden met de voorgestelde oplossing voor het tehuis. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer geeft aan dat de provincie het 
eigendomsrecht van de volledige site Heynsdaele in Ronse behoudt. De 
gebouwen die exclusief gebruikt worden door het MFC zouden in 
erfpacht gegeven worden aan vzw Wagenschot. Er wordt een 
gebruikersovereenkomst met vzw Wagenschot voor het gebruik van het 
hoofdgebouw en de buitenruimte opgesteld. 

De heer Paul Carteus vraagt of het bos eigendom van de provincie blijft. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer bevestigt dit. 

 

13. Provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen 
Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 en van de 
beslissing van de Raad van Bestuur om de winst uit te keren aan het 
provinciebestuur 
 

Gedeputeerde Alexander Vercamer geeft aan dat het domein winst 
maakt. Om te voldoen aan de BTW reglementering besliste de raad van 
bestuur om de winst aan de provincie uit te keren. 

 

14. Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii te Gent 
Jaarrekening 2016 
Verlenen van gunstig advies 

Geen opmerkingen 

 

15. Orthodoxe Kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne te 
Aalst 
Jaarrekening 2016 
Verlenen van gunstig advies 
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Geen opmerkingen 

 

16. Kathedrale kerkfabrieken – Sint-Baafs te Gent 
Jaarrekening 2016 
Verlenen van gunstig advies 
 

De heer Rik Franck stelt vast dat een overschot in de exploitatie wordt 
overgeboekt naar het investeringsluik. Hij vraagt of dat toegelaten is. 
Gedeputeerde Alexander Vercamer bevestigt dat dit conform is met de 
specifieke regelingen voor de kerkfabrieken. 

De heer Rik Frank stelt ook vast dat de exploitatieontvangsten zijn 
gestegen door verhoogde inkomsten uit de verhuur van appartementen . 
Hij informeert of die inkomsten deel kunnen uitmaken van de exploitatie 
van de kerkfabriek. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer bevestigt dat de opbrengsten 
inderdaad mogen, zelfs moeten, meegerekend worden. Het beperkt ook 
de eventuele tekorten die anders door de overheid moeten gedragen 
worden. 

 

17. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen 

Advies bij de begrotingswijziging 2017/1: 

- Verlenen van gunstig advies over de vervanging van het geraamde 

begrotingsresultaat van de voorgaande dienstjaren 

- Formele bevestiging van het besluit van 22 juni 2016 m.b.t. de 

begroting 2017 (gedeeltelijk gunstig, deels betwiste en gewijzigde 

artikelen) 

- Betwisten van een begrotingsartikel   

Agendapunten 17 en 18 worden samen besproken. 

 

18. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen 
Advies bij de begrotingswijziging 2018: 

- Betwisting en wijziging van een aantal artikelen 

- Verlenen van een gedeeltelijk gunstig advies 

 

De heer Kurt Moens vraagt of de PIMD Oost-Vlaanderen kennis had van 

de beslissing van de minister van Justitie op het moment van de opmaak 

van hun beslissingen. Als dat zo was is de PIMD toch wel hardleers. 

De heer Hedwig de Pauw, deelt mee dat de brief met de beslissing van 

de minister ontvangen werd op 12 mei terwijl de beslissingen van de 

raad van bestuur van de PIMD dateren van 11 mei. 
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Er zijn verder geen opmerkingen. 

 

19. Vrijwilligerswerk – reglementering 
Vaststelling van het reglement m.b.t. “De provinciale prijzen voor De 
Warmste Vrijwilliger”, inwerkingtreding op 01 juli 2017 voor de editie 
2017 
 

Mevrouw Marleen Van De Populiere vraagt of dit voor de eerste maal 
georganiseerd wordt. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer geeft aan dat dit de eerste keer is. 

Mevrouw Marleen Van De Populiere vraagt waarop de keuze van de 
peter gebaseerd is. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer motiveert waarom Marc De Bel 
gekozen werd. 

 

20. Mondiale solidariteit 
Subsidie aan projecten in het Zuiden met draagvlak in Oost-Vlaanderen 
Toekenning van een bijkomende subsidie voor 2017 aan verschillende 
organisaties 

Geen opmerkingen 

 

21. Mondiale solidariteit 
Subsidie aan projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-
Vlaanderen 
Toekenning van de subsidie 2017 aan verschillende organisaties en 
uitzonderlijke verlenging van de bestedingstermijn subsidie 2016 aan de 
vzw Grijkoort 

Geen opmerkingen 

 

22. Intersectorale samenwerking in functie van personen met een handicap 
Toekenning van een subsidie aan de vzw Centrum Obra voor de 
beperking van de instroom van personen met een verstandelijke 
beperking en criminogene factoren in de gevangenis of het justitiële 
kader 
 

Gedeputeerde Alexander Vercamer licht het acroniem OBRA toe: 
Observatie, Behandeling, Relatie, Activiteit. OKRA is tevens Spaans voor 
werk. 

 

23. Wonen 
Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen 
Fusie door overneming van CV voor Huisvesting – Gewest Aalst cvba-so 
door Dendermondse Volkswoningen cvba – so en statutenwijziging 
fusiemaatschappij De Volkswoningen Aalst – Dendermonde cvba – so – 
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voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 
2017: 

- Goedkeuring van  het gezamenlijke fusievoorstel en de voorgestelde 

statutenwijziging 

- Voordracht van 2 kandidaat-bestuurders (genderverplichting en in 

hiërarchische rangorde) 

- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger 

in de algemene vergadering 

 

De heer Eric Scheire stelt zich vragen bij de fusie tussen een 

huisvestingsmaatschappij van Aalst en Dendermonde en de overname 

van een huisvestingsmaatschappij van Aalst door Dendermonde. Hij stelt 

dat men in Aalst meer inspanningen zal moeten doen om aan de 

verhuurnorm te voldoen. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer stelt dat dit geen groot probleem 

hoeft te zijn, indien blijkt dat die fusie onvoldoende zou zijn, kan een 

bijkomende fusie nodig zijn. 

 

24. Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke – patrimonium 
Bouwen van een opslagloods op de reserveparking 
Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

Geen opmerkingen 

 

25. Varia 

Geen variapunten 

De zitting wordt beëindigd om 18.35
 

Gent, 14 juni 2017

Anne-Marie Moons    Luc Maes 

Ambtenaar-verslaggever   waarnemend voorzitter  


