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OPENBARE ZITTING 2 DECEMBER 2019   

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel fractievoorzitters. De toon is gezet. Er zijn al wat tipjes van de sluiter opgelicht. Ik geef nu 
graag het woord aan de eerste gedeputeerde voor een eerste repliek. 
 
(De toespraken namens de Deputatie en namens de Fracties werden afzonderlijk gepubliceerd.) 

PUNT 3. MEERJARENPLAN 2020-2025  

De heer gedeputeerde Moens 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Inderdaad, wij zijn gestart, oppositie, meerderheid en wat heb ik 
hier allemaal gehoord? Ik zal een aantal zaken aanraken; andere zullen verder worden uitgediept in 
de debatten. Het heeft weinig zin als er vragen over zijn, dat ik er volledig of diepgaand op terugkeer. 
Nu, wat ik van de meerderheidsfracties verwacht, dat komt ook uit, dat is te verwachten. Ik hoor wel 
bij de collega’s van de CD&V een zekere bezorgdheid omwille van de schuldratio. Ik hoorde dat ook 
bij de sp.a. Ik denk dat dat een terechte bezorgdheid is, maar u weet dat dat niet de volledige realiteit 
is. Als wij in ons meerjarenplan iets meer dan 139 miljoen euro inschrijven aan op te nemen leningen, 
wil ik ook meegeven dat de vorige legislatuur er eigenlijk voor 148 miljoen euro leningen stond 
ingeschreven. Die leningslast, die schuldlast is inderdaad gedaald omdat de realiteit soms anders is. 
Nu, ik vind het niet erg dat we dat ook inschrijven. Als we de ambities die we hebben, investeringen in 
onderwijs, in fietspaden met interesten die zo laag staan, dan denk ik dat dat eerlijk gezegd te 
verdedigen valt. Natuurlijk hoop ik en daarvoor gaan we alert blijven, dat die schuldgraad binnen de 
perken blijft en dat die gelijk blijft, maar ik zeg niet dat het niet kan, dat dat inderdaad wel wat meer is. 
Trouwens, ook de sp.a hoorde ik daarover spreken. Bij het Vlaams Belang was er inderdaad, en dat 
is zo, meerderheid oppositie. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, dat we geen schrik 
moeten hebben om te investeren; dat we ook niet te zuinig mogen zijn. Ik weet dat de heer Bauwens 
bij het begin van ons bestuursakkoord ons daarop ook attent heeft gemaakt. Maar inderdaad, een 
goed rentmeesterschap is daarin heel belangrijk.  
Nu, als ik dan kijk naar een aantal zaken van de oppositie, zie ik daarin toch wel een aantal 
verschillen. Ik zie oppositiepartijen die inderdaad kritisch zijn, maar constructief, die willen verbeteren, 
die willen aanvullen en ik zie inderdaad oppositiepartijen die eigenlijk praktisch afbranden zoals het 
hier ook is genoemd. Dat maakt natuurlijk toch wel een verschil. De heer Matthys, u bent gestart of 
geëindigd met eigenlijk een beetje een karikatuur te maken van ons lokaal beleid, hetgeen we hier 
krijgen rond streekproducten, rond lokale producten, korte keten en dergelijke meer. Inderdaad, dat is 
een bekommernis. Dat is een bekommernis, maar ik wil u wel zeggen dat mijn collega’s Grillaert en 
Gillis er echt wel werk van hebben gemaakt. We zien evoluties; we zetten stappen vooruit. Ik merk het 
in onze keuken ook. Er is soms de week van de korte keten; er is de week van de fair trade; er is de 
week waar wij koken met lokale producten, maar Rome is ook niet op één dag gebouwd. Ik vind het 
goed dat deze initiatieven daarin worden genomen. Trouwens, u bent onafgebroken 24 jaar in de 
meerderheid geweest. Ook die drie lokale bakkers waren er al. Die kaasmakerij was er ook al. Dus je 
kon eigenlijk ook vroeger hebben gestart.  
Dan onderwijs, mijnheer Matthys. U gaat van mij inderdaad niet moeten verwachten dat ik een 
juridische reactie geef op Vlaanderen. Dat zal ik niet doen. Ik zie er eerlijk gezegd ook het nut niet van 
in. Dan begrijpt u niet wat modern onderwijs is. Wel, ik heb het gezegd in mijn openingsspeech. Dat 
gaat over de robotisering van ons onderwijs, over artificiële intelligentie, eigenlijk over meer 
aansluiten van ons onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat is inderdaad een intens probleem. We zullen 
daarop later in de debatten nog op terugkomen. Daar gaat het over modern onderwijs. Dat moet 
eigenlijk meer kunnen aansluiten op onze bedrijfswereld, op de jobs van de toekomst. Daarover gaat 
het eigenlijk. Dat interpreteer ik onder modern onderwijs. Vooral ook omdat we zeer sterk willen 
inzetten op dual leren. Dat is de toekomst. Dual leren naar het sterke Duitse model dat daar heerst. 
Daar denk ik dat wij als provincie Oost-Vlaanderen een trendsetter kunnen en mogen zijn. Waarin ik 
een klein beetje teleurgesteld was, is dat u het patent opeist van naastenliefde. Naastenliefde is, hoor 
ik, alleen maar voor de mensen van sp.a, voor Groen en voor de Christendemocraten. Ik vind het 
jammer, maar ik vind dat er heel wat vriendelijke, hulpbehoevende en hulpvaardige mensen zijn. Dus 
ik vind het bijzonder jammer dat u dat zegt. Dan bent u gestart met een aantal raakvlakken, 
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verbeteringspunten die daar zijn. U weet, wij staan open voor positieve kritiek. We hebben trouwens 
ook al een voorstel van mevrouw De Troyer in overweging genomen. Ik blijf daar ook bij. Als er goede 
zaken zijn, willen wij daarop ook ingaan. U had het ook over de 0,7% van ontwikkelings-
samenwerking. Ik heb die cijfers niet uitgerekend, maar gegarandeerd als ik het zou berekenen en ik 
zal ze opvragen, ben ik er eerlijk gezegd praktisch zeker van dat we meer uitgeven dan 0,7%. Ik ben 
er echt praktisch zeker van.  
Dan naar de heer Evrard van het Vlaams Belang. Inderdaad, er zijn acht speerpunten, mijnheer 
Evrard, maar u verwisselt dat met de negen hoofdstukken in ons bestuursakkoord. Het zijn inderdaad 
wel acht speerpunten. Uw tussenkomst was zeer constructief maar kritisch zoals we dat van jullie 
gewoon zijn. U hebt verwezen naar de indicatoren die er ontbreken van het Rekenhof. Dat is 
inderdaad terecht. Dat is goed. Die brief van het Rekenhof was heel positief, maar ze besluiten dat er 
voldoende indicatoren zullen moeten zijn. Ook de vraag van de heer Mestdagh zal nog verder worden 
uitgeklaard omdat dat inderdaad een zeer belangrijk meetsysteem zal zijn naar de toekomst toe 
omdat de budgetten in het meerjarenplan zitten verwerkt naar de toekomst toe. Dus wij zullen moeten 
evalueren op basis van de meetinstrumenten die er zijn. U hebt ook de Leopoldskazerne aangehaald. 
Dat is natuurlijk een moeilijk iets, want u weet dat nu ongeveer een jaar geleden – wij waren er nog 
net niet – de eerste boomplanting was van de vorige deputatie en dat toen ook alle contracten zijn 
ondertekend. Ik heb al gezegd, ik heb in het begin navraag gedaan wat eigenlijk de claims aan 
schadevergoeding zouden zijn. Die waren hoog, dus wij gaan daarmee verder. We zitten ook al in 
een ander perspectief. Dat moeten we toegeven. De onzekerheid over de provincies op korte termijn 
is wat weg. Er is wat meer duidelijkheid over. Er is rust in het huis. Allee, dat is effectief ook zo. Dan 
moet je je inderdaad ook de vraag stellen als je het gebouw hier verkent en je moet echt wel een keer 
rondlopen, dan doe je ofwel een zeer grondige renovatie en dan bouw je hier misschien nog bij. 
Oftewel, dat is de optie van de Leopoldskazerne. Ik denk dat die plannen vrij correct zijn en dat dat 
ook goed is. Dan hebt u gezegd, inderdaad, u hebt alle thema’s overlopen, dat bij ondernemen, bij 
economie het budget voldoende is om voldoende slagkracht te geven. Dat is inderdaad een terechte 
vraag. Wij proberen binnen onze budgettaire mogelijkheden, binnen onze financiële mogelijkheden 
toch wel het verschil te maken. Ik heb ook aangegeven dat niets vrijblijvend is en dat we echt wel 
specifiek kiezen voor een aantal zaken die we willen. En natuurlijk als provinciebestuur zullen wij het 
niet alleen doen. Als het hier gaat over de havens, over de industrie ....(geluid valt paar seconden 
weg 1.56.00).... ook sterk zijn met bijvoorbeeld de economie van de stad Gent met het Havenbedrijf 
zelf. Maar natuurlijk, ook Vlaanderen zal daarin investeringen moeten doen. U had het ook over 
klimaat. Ik denk dat wij een zeer ambitieus plan hebben dat ook realistisch is. Ik vind het zeer 
evenwichtig. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn bevoegdheid economie, dan is alles wat ik heb van 
budget Nieuw beleid dat naar renovatie gaat, naar studiewerk, naar circulaire economie in 
samenwerking met de kennisinstellingen, met de Provincie en met de industrie zelf. Dat gaat ook over 
klimaat, dat gaat over duurzaamheid. Ik denk dat we daar inderdaad een meerwaarde realiseren. 
Volwassenenonderwijs, dat was ook ter sprake gekomen. Ik had wat gehoord van dat daarover 
eigenlijk heel weinig wordt gesproken. We zijn daar inderdaad de sterkste speler. Nee, zeker in het 
kader van levenslang leren en de heer Matthys heeft dat ook aangehaald, is dat zeer belangrijk. U 
had het ook over een naamsverandering. Bij bepaalde directies waren daarover wel wat vragen, maar 
ik heb deze morgen nog samengezeten met de directies. Het plan is daar ook voorgesteld. Er waren 
mensen bij die zeiden, aanvankelijk was ik vrij sceptisch maar als ik het nu zie, dan zeg ik gewoon 
chapeau. Dus inderdaad, ik versta wel dat iedere verandering soms wel wat weerstand of zaken 
oproepen, maar dat komt in orde. Die ongerustheid is weg. 
Dan kom ik bij de Open VLD. U zegt, wij hebben het grondig bekeken. Ik hoop dat u het goede heeft 
bekeken, want u ziet heel veel negatieve dingen. U hebt een paar zaken aangehaald. Enerzijds zegt 
u, alles blijft bij het oude. Dat zegt u voor een stuk. Al het goede van vroeger willen wij gerust 
meenemen. Maar om te zeggen dat wij geen visie hebben, ik denk dat ik in mijn startnota, mijn 
inleidende nota, toch echt wel een heel duidelijke visie en missie heb weergegeven. U hebt het 
inderdaad ook altijd over de afschaffing van de Provincies, maar u moet zeer goed weten wat er in uw 
eigen programma staat. Ik heb geen schrik van kritiek, daar gaat het niet om. We kunnen altijd maar 
leren. Maar ik heb weinig alternatieven gehoord. Het is belangrijk als je zegt, ik zal dat of dat niet 
doen, wat zijn dan jullie alternatieven? Dan heb ik ook nog de indruk dat je verwijst naar een aantal 
aspecten zoals sociaal beleid, een stukje cultuur wat we eigenlijk niet meer mogen doen. We schaffen 
een aantal zaken af die we niet meer mogen doen of die het vorige bestuur toch nog een klein beetje 
deed. Goed? Ik ben rond. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer de eerste gedeputeerde voor dit eerste algemene antwoord op de toespraken 
van de fractievoorzitters. Nu komen er nog heel wat vragen en tussenkomsten. Vandaag, morgen en 
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overmorgen, woensdag krijgen alle fracties nog de kans hun slotverklaringen mee te geven en ook de 
deputatie uiteraard. Dan stel ik voor dat we even kort pauzeren. Tien minuutjes, zodat we straks 
kunnen starten met beleidstussenkomsten. Oké, tien minuutjes pauze. 

Mevrouw de voorzitter 

Na deze korte pauze starten wij met onze beleidstussenkomsten. We starten met het thema Interne 
organisatie, Data en analyse, Financiën en de heer Mestdagh mag de spits afbijten omtrent 
beleidsmonitoring en evaluatie. Mijnheer Mestdagh, u heeft het woord. 

De heer Mestdagh 

Dank u wel, voorzitter. Collega’s, ik weet niet of het een eer is om de spits af te bijten. Misschien had 
ik liever afgesloten. Ik ga vooral beginnen. Wat mij vooral heeft getriggerd, is het zinnetje in de brief 
van het Rekenhof van 12 november 2019 waarin men schrijft dat het in de strategische nota op het 
ogenblik ontbreekt aan indicatoren en streefwaarden. Dat heeft mij getriggerd, omdat ik in het 
verleden vaak betrokken ben geweest bij het opmaken van beleidsevaluaties en beleidsmonitoring. 
Vandaag de dag waar de meeste overheden bezig zijn met evidence based policy zoals men zo mooi 
zegt in het Engels – ik weet niet of het van een bekende Engelse politicus was, maar in ieder geval is 
evidence based policy tegenwoordig een hot item – en dat heeft te maken met beleidscycli. Ik ga 
geen academische zitting houden over beleidscycli. Ik heb dat in het verleden voldoende gedaan, 
maar kort samengevat gaat dat erover dat ge vier elementen hebt in een beleidscyclus. Ge hebt een 
probleemstelling, je hebt een oplossing, je hebt vervolgens een actieplan en dan gaat u meten of uw 
actieplan wel voldoende z’n resultaten bereikt en dat gaat ge vervolgens een nieuw probleem hebben 
en opnieuw gaat ge verder met opnieuw een oplossing, een actieplan en weer een evaluatie. Het zijn 
die vier elementen in een beleidscyclus die van belang zijn. Het betekent dat ge ook uw streefdoelen 
scherp moet stellen. Het betekent ook dat we goede, duidelijke beleidsindicatoren hebben. 
Beleidsindicatoren. Voor alle duidelijkheid, we hebben het over beleidsindicatoren en niet over 
beheersindicatoren. Veel overheden hebben vandaag de dag de gewoonte om beheersindicatoren te 
maken. Ik ga u een voorbeeld geven. Je hebt het ministerie van Onderwijs en dat heeft een budget 
van laten we zeggen 1 miljoen en dat mogen euro’s of peso’s zijn, dat maakt niet uit. Het heeft een 
budget van 1 miljoen. Op het einde van het jaar hebben ze 1 miljoen gespendeerd. Beheersindicator: 
100% gehaald. Al het geld is uitgegeven. Vaststelling: analfabetisme in het land is toegenomen met 
50%. Beleidsdoelstelling: niet gehaald. Ik bedoel dus dat we beleidsindicatoren moeten hebben om te 
weten of dat we fictief onze streefdoelen halen. Vandaar is het een warme oproep om in het begin 
van deze beleidscyclus ook werk te maken van heel duidelijke streefdoelen en indicatoren die dit 
kunnen meten. Niet alleen voor deze beleidscyclus maar ook voor degene die volgen, voor de 
volgende Provinciebesturen als die er zijn, maar ook voor de lokale besturen. Vandaar de vraag om 
tijd en ruimte, financieel dan, te maken voor een goede beleidsevaluatie en monitoring. Dank u wel 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Mestdagh. Uw vraag zal worden beantwoord door de heer Moens. 

De heer gedeputeerde Moens 

Dank u wel, mijnheer Mestdagh, voor uw zeer interessante tussenkomst. Ik denk wel dat naar de 
toekomst toe dat meetinstrumenten nog belangrijker zullen worden en dat dat net die instrumenten 
zullen zijn waarop we ons beleid moeten beoordelen en eventueel ook bijsturen. Het meerjarenplan 
dat net is voorgesteld, is eigenlijk de vertaling van ons bestuursakkoord in duidelijke beleidsdoelen. 
De beleidsindicatoren worden gebruikt om de operationele beleidsmonitoring te doen zoals 
voorgeschreven in de BBC en dat ook te ondersteunen. Monitoring en evaluatie gebeurt eigenlijk aan 
de hand van de jaarlijkse doelstellingenrealisatienota en een halfjaarlijkse opvolgingsrapportering. Uw 
indicatoren worden voor wat betreft de inhoud al ingezet als basis voor de beleidsrapporten en vanaf 
2020 zullen deze ook in de nieuwe software worden gekoppeld om een systematische monitoring te 
ondersteunen. Nu Data en analyse wat de bevoegdheid is van mijn collega Grillaert, is betrokken in 
de beleidscyclus voor het opstellen van de omgevingsanalyse en de beleidsdirecties en de 
departementen staan weer in om op basis van de variabelen in de omgevingsanalyse indicatoren in 
te bouwen. Het zijn de uitvoerende diensten die de beleidsindicatoren en de bijbehorende 
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streefwaarden bepalen om te werken aan een maximale realisatiegraad. Inderdaad, wij zullen 
daaraan nog moeten schaven, maar dat initiatief wordt genomen. Inderdaad, meten is weten en dat is 
van enorm belang. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u, mijnheer Moens. Dan gaan we over naar een volgende vraag over personeel van mevrouw 
De Troyer over de landschapsbureaus in de Leopoldskazerne en de impact op het personeelswelzijn. 
Mevrouw De Troyer, u heeft het woord. 

Mevrouw De Troyer 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mijnheer gedeputeerde, dames gedeputeerden, collega’s. De 
Leopoldskazerne. Ja, ik ben misschien geen Churchill en ik ben misschien geen groot redenaar, ’t 
komt uit mijn mond vandaag. Mijn mond, mijn bezorgdheid nopens onze gezondheid. Nu, ik heb de 
heer eerste gedeputeerde daarstraks al horen spreken over de Leopoldskazerne. Bon, de beslissing 
is hier genomen. Ik zie nog een aantal collega’s zitten van de vorige legislaturen. Ik heb het nog altijd 
een beetje moeilijk, maar de beslissing is er en dan zeg ik, goed, ik neem akte van het feit dat het 
principe onomkeerbaar is. Ik moet daarvoor begrip hebben. Het is wat het is. Ik hoor de heer eerste 
gedeputeerde zeggen, collega’s, van het idee van afstappen van de Leopoldskazerne, dat zal ons te 
veel schadeclaims meebrengen. Ik neem daarvan akte. Ga mij dan vandaag niet vragen wat dat ik er 
van vind, wat dat ga ik ook niet doen. Ik weet een ding: die beslissing is genomen. Zij was genomen 
op het moment dat er nog geen sprake was van enige afslanking van de Provincie. Ik herinner mij 72. 
We zitten nu met 36, maar bon, het is wat het is. Wij moeten daarmee voort, mijnheer eerste 
gedeputeerde. Die Leopoldskazerne zal daar dan naar gebouwd, gezet en gerenoveerd worden, 
maar ik zou toch willen vragen aan deze deputatie om toch een keer te kijken of er binnen het kader 
geen andere opties kunnen worden genomen dan wat de vorige deputatie zou hebben gedaan. 
Waarom zeg ik dat? Ik kijk naar de keuze voor de landschapsbureaus. Landschapsbureaus, 
collega’s. Jaren geleden herinner ik mij, dat was een deus ex machina in de privésector. De openbare 
sector volgde en de provincie Oost-Vlaanderen volgde ook. De motivatie was financieel. Financieel-
economisch is altijd onze motivatie geweest. Het werd vooropgesteld als het nieuwe werken. Het 
nieuwe werken, collega’s, weet ik, dat nieuwe werken heeft toch niet het beoogde resultaat 
opgeleverd. De privésector komt erop terug. Waarom? We zitten daar allemaal bijeen, stress, 
concentratiestoornissen, grote foutenmarges, burn outs, verspreiding van ziektekiemen, griep et 
cetera en dat is het resultaat van een opgedrongen groepsgebeurtenis. Collega’s, ik heb ook een 
keer gekeken naar het buitenland. Ik zie in Zweden mensen die werken in die inrichting van 
landschapsbureaus zijn bijna dubbel zo veel thuis wegens ziekte. In Denemarken, collega’s, 62% het 
ziekteverzuim. In Canada dubbel zo veel zieken dan bij thuiswerkenden. Nu, ik kijk dan opnieuw naar 
u, mijnheer de eerste gedeputeerde. In het ontwerp meerjarenplan koppelt deze deputatie het nieuwe 
Provinciehuis aan een nieuwe manier van werken met evenveel aandacht voor het welzijn van onze 
werknemers. Mijnheer de eerste gedeputeerde, ik ben daar blij om. Ik ben daar blij om want het gaat 
over mensen. Mensen die ’s morgens moeten opstaan, naar hun werk komen en in feite de helft van 
hun leven hier spenderen. Dan is dat voor mij van groot belang dat ze zich gelukkig voelen. Ik weet 
dat het grootste deel van ons provinciaal personeel zich gelukkig voelt, maar er zijn er ook nog 
anderen. Dus mijn vragen zijn duidelijk. Komt de deputatie hierop terug? Ik weet dat men nu probeert 
te compartimenteren, stille ruimtes maken, een halfstille, een luide, een cockpit. Heel wat pogingen 
worden ondernomen. Mijn vraag is, wat is de visie van de deputatie en dit in het licht van het welzijn 
van ons personeel op onze werkvloer? Ik heb nog een tweede vraag daaraan gekoppeld. Stelt u zich 
voor, en ik neem mijzelf, collega’s, wat gaat ge doen wanneer zo’n personeelslid binnen dat kader 
niet naar behoren kan functioneren? Zijn daarvoor oplossingen voorzien? Een voorbeeld. Ik kan mij 
goed concentreren op deze besprekingen maar de voorbereiding op deze dossiers in de 
Provincieraad, collega’s, ik wil niet worden gestoord door iemand die ondertussen mij vraagt of ik dat 
en dat al heb gedaan. Ik wil niet worden gestoord door een televisie. Ik wil niet worden gestoord door 
iemand die binnen en buiten komt op mijn bureau. Ik ben nu eenmaal iemand die ingevolge te weinig 
tijd al mijn beschikbare tijd moet nemen om inderdaad geconcentreerd te kunnen werken. Dus mijn 
vraag aan de deputatie is, mijnheer de eerst gedeputeerde, zijn daarvoor tussenoplossingen 
voorzien? Ik dank u. 

De heer gedeputeerde Moens 
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Mevrouw De Troyer, ik moet u teleurstellen, want het is de collega die daarop het antwoord zal geven 
als bevoegd gedeputeerde van Personeel. U klaagt daar terecht een aantal bezorgdheden aan. Ik 
ben ervan overtuigd dat collega Gillis die een stuk zal wegnemen. 

Mevrouw de gedeputeerde Gillis 

Dank u wel, mevrouw De Troyer. U vraagt landschapsbureaus. Is dat vanuit het kader het nieuwe 
werken of is het uit financiële motieven. Uiteindelijk is die keuze, denk ik, gemaakt omwille van beide 
redenen. Maar het was vooral omdat we efficiënt wilden omgaan met het ruimtegebruik. Nu de 
algemene principes van het nieuwe werken, ik wil ze nog eens efkens opsommen, resultaatgericht 
werken, tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken, informatie en kennis te delen en ook te 
ontwikkelen en gebruik te maken van de nieuwste communicatie en informatiemiddelen. Nu, 
verschillende aspecten van het nieuwe werken zijn eigenlijk al doorgevoerd. Dus je kunt werken van 
7.00 tot 19.00 uur. Thuiswerken, telewerken. Fulltimers kunnen twee dagen per week thuis werken. 
Mensen die deeltijds werken, kunnen dat een halve dag doen. Natuurlijk, het landschapsbureau is 
nog niet ingevoerd, omdat we daarvoor eerst naar de Leopoldskazerne moeten verhuizen. Het 
nieuwe werken, die ambities vertalen zich onder andere in het ontwerp van de inrichtingsprincipes in 
de Leopoldskazerne. Er zijn activiteitgerelateerde werkplekken, dus werknemers kunnen kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van werkplekken naar gelang de activiteiten die ze die dag moeten gaan 
doen. Ook de leidinggevenden hebben geen eigen plek. Er is voldoende ruimte en diversiteit voor een 
kantooromgeving en ook een ontmoetingsplek, dus formele en informele overlegplekken moeten daar 
kunnen gebeuren. Er is een generiek kantoorconcept ontwikkeld met voldoende aandacht voor de 
identiteit van de verschillende diensten, dus bijvoorbeeld ankerplekken of sfeerelementen. Die zullen 
uiteindelijk per dienst een beetje zelf kunnen worden bepaald. Er wordt ook gestreefd naar een 
dynamische werkomgeving die digitaal en plaatsonafhankelijk werken ondersteunt. Nu zal de 
komende jaren inderdaad voldoende aandacht moeten worden besteed aan het verander-
management zodat iedereen voldoende tijd krijgt om hieraan te wennen om de nieuwe manier van 
werken gewoon te worden.  
U verwijst daar naar cijfers. Ik kende die cijfers niet, maar in veel studies worden de voorbeelden 
aangehaald. Men noemt dat dan het nieuwe werken light. Dat zijn eigenlijk de batterijlandschaps-
plekken. De focus ligt daar op zeer grote landschapskantoren met erg veel reguliere werkplekken in 
batterijvorm en met een beperkt aantal soorten werkplekken zoals de concentratiecockpit, de 
teamcockpit. In ons provinciaal concept kiezen we voor kleine clusters van werkplekken van 
maximaal twee maal vier bureaumeubels. Dus dat is heel wat kleiner. Die zijn meestal fysiek 
gescheiden door andere werkplekken. Er kan bijvoorbeeld een concentratiewerkplek tussen zitten; er 
kan een vergaderruimte tussen zitten. Dus zodat men geen groot landschapseiland bekomt. Er is 
resoluut gekozen dat iedere reguliere werkplek maximaal 3 m van een raam moet zitten, dus dat er 
daglicht binnenkomt en men ook naar buiten kan kijken en de omgeving ziet. De beperktere 
persoonlijke ruimte wordt geherinvesteerd in kwalitatieve, gemeenschappelijke ruimtes die 
samenwerken bevorderen. Nu, efkens even terloopse ervaring opdoen. Ik was onlangs in het 
Provinciehuis van Antwerpen en ik heb daar onder andere met heel wat ambtenaren gesproken. Ze 
zeggen ook, het is inderdaad wennen maar eigenlijk is het resultaat op termijn positief en vinden we 
het leuker om samen te zitten om ook gemakkelijker naar een collega te kunnen gaan.  
Nu, u vraagt naar een specifieke, concrete aanpak. Er is al sinds 2014 een expert verander-
management hier werkzaam. Zij heeft eigenlijk al alle diensthoofden, heel veel ambtenaren, heel veel 
collega’s gesproken en ze begeleidt hen desnoods in een persoonlijk traject. Het is een ontzettend 
belangrijk aspect van ons bestuur om voldoende aandacht te blijven besteden aan het welzijn van 
onze ambtenaren. Er is ook een algemeen informatiepunt waar mensen vragen kunnen stellen en er 
wordt binnenkort een brievenbus geplaatst. Die gaat eigenlijk een beetje rondreizen rond de diensten 
zodat men eigenlijk desnoods anoniem een vraag kan stellen. Vanuit de mailbox is dat natuurlijk altijd 
met naam. Er gaat ook veel aandacht bij de inrichting van de lokalen voorzien zijn, dus naar zaken 
die het aangenamer maken zoals personeelsleden die inderdaad moeilijkheden hebben om zich te 
concentreren, die kunnen gemakkelijker verhuizen naar de concentratieplekken. Er is aandacht voor 
akoestiek. Het belangrijkste is eigenlijk dat we kijken om niet te grote eilanden te creëren. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u voor het antwoord. Mevrouw De Troyer. 

Mevrouw De Troyer 
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Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik dank u voor het gelijk dat u mij hebt gegeven. Ik ben ook blij dat u 
mij te woord stond. Mijnheer de eerste gedeputeerde, ik ben ook gelukkig als de vrouwen evenveel 
zeggenschap hebben als de mannen. Uiteraard. Mijn vraag is ingegeven enkel en alleen om die 
bekommernis. Ik neem er dus nota van dat we inderdaad bij de inrichting voldoende gaan kijken wat 
er mogelijk is. Ik zou toch willen vragen dat men aan die expert veranderingsmanagement vraagt dat 
sommige mensen gewoon niet durven zeggen dat ze zich niet goed voelen in zo’n landschapsbureau. 
Vandaar dat ik mij kan inleven in die doos om dat anoniem aan te geven. Ge moet daar echt op 
kijken. Allez, ik ga ook veel kijken en ik zie ook veel op rechtbanken. Ik voel dat van sommige 
mensen. De ene mens kan zich afsluiten en concentreren maar de andere mens kan dat niet. Ge 
maakt fouten. Ik ben blij dat ge daarop goed gaat toezien en inderdaad ook op dat welzijn. Belangrijk 
is ook de anonimiteit dat men niet bang moet zijn om te zeggen, ja, ik werk niet in een dergelijke 
omgeving. Ge gaat weer een drempel maken voor te zeggen, ge gaat u kunnen verplaatsen naar 
afzonderlijke eilanden. Zij durven dat dan niet., ik ben al blij, ik ga u toch volgen als dat mag, 
mevrouw de gedeputeerde, dat daaraan genoeg aandacht wordt besteed.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mevrouw Gillis. 

Mevrouw gedeputeerde Gillis 

Als het mag, voorzitter. Die persoon is hier al sinds 2014 aan het werk. Je moet ook een 
vertrouwensrelatie creëren. Ik denk dat dat ondertussen al wel is gebeurd. Eerst de groep aanpakken, 
de dienst aanpakken en dan uiteindelijk individuele gesprekken aangaan. Ik denk dat we daarmee 
echt wel heel goed bezig zijn ook vanuit de Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk. We 
volgen dat heel stipt op ook in nauwe afspraak met collega Grillaert die uiteindelijk verantwoordelijk is 
voor die uitbouw.  

 
Mevrouw de voorzitter 

Oké. Dan gaan we over naar de volgende vragen. Ook een vraag over Personeel van mevrouw De 
Troyer, over de beperking van de werving, statutair en de voorrangsregeling intern bij vacatures. 
Mevrouw De Troyer. 

Mevrouw De Troyer 

Goed. Ik was eens aan het rondkijken naar mijn collega’s om te vragen of dat iedereen akkoord is 
met die zienswijze van die landschapsbureaus maar ik hoor niets van mijn collega’s dus ik denk dat 
dat voldoende is.  
Goed. Mijn volgende vraag. 

De heer gedeputeerde Moens 

Ik wil er heel efkens tussenkomen omdat collega Gillis dat ook heeft beantwoord. Ik denk bijvoorbeeld 
aan mensen met ADS. Dat zijn nu net de mensen die er niet in thuis passen. Allee, dat zal ook wel 
worden meegenomen door het feit dat die anonimiteit wordt gegarandeerd om die vraag te stellen. 
Dat is een meerwaarde. Ik denk dat uw tussenkomst echt wel terecht was. 

Mevrouw De Troyer 

Ik dank u. Dan komen we dus naar de statutairen. Ik heb akte genomen dat de deputatie probeert de 
statutaire aanstellingen te beperken. Oké, voor mij geen probleem als dat inderdaad objectief kan 
worden verantwoord. Ik neem aan dat men als criterium daarbij permanent te verzekeren taken als 
uitgangspunt neemt. Mijn vraag is, andere criteria voor het onderscheid en hoe gaan we dat 
motiveren? Dan heb ik nog een onderdeel dat zegt, bij vacatures, collega’s, wordt de voorrang 
gegeven aan in dienst zijnde personeel teneinde ze een nieuwe uitdaging te bieden? Het motiverende 
aspect, nieuwe uitdagingen voor dat personeel, dat lijkt mij duidelijk en de keuze lijkt mij verantwoord. 
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Op het eerste en misschien kan ik daarmee op het tweede gezicht ook akkoord gaan. Maar, 
tegelijkertijd, collega’s, stel ik mij de vraag wat met die externen die een examen hebben 
doorgemaakt en die misschien bijzonder goed gerangschikt zijn? Maar die krijgen niet de gelegenheid 
om te worden aangeworven. Is dat fair, collega’s? Komt dat niet wat ontgoochelend naar voren bij die 
externen om geen kans te krijgen om in dienst te komen? Collega’s, lopen we niet intern de kans om 
invulling van een vacature te krijgen die misschien niet helemaal beantwoordt aan die behoefte 
binnen een dienst, maar door iemand die gewoon weg wil om wat voor redenen dan ook van de 
huidige dienst? Vreest men niet voor bloedarmoede door inteelt? Wordt er per functie gekeken of dit 
de meest aangewezen weg is? Krijgt de leidinggevende van een vragende dienst nog de kans om te 
vergelijken en/of te kiezen? Of stelt de deputatie een strikt niet in vraag te stellen principe voorop? En 
hoe wordt, collega’s, naar een evenwicht gestreefd tussen interne en externe kansen? Kan er mij 
bijvoorbeeld worden meegedeeld bij wijze van een steekproef hoe het zit met de werfreserve externe 
medewerkers? Hoelang loopt die reserve al? Hoelang blijft die helder, collega’s en hoeveel 
geslaagden ondertussen hebben de kans gekregen om in dienst te komen en dit in verhouding tot het 
aantal betrekkingen die ingenomen werden door internen? Andere voorbeelden die sprekender zijn 
en een duidelijk beeld schetsen. Collega’s, ik zal toch eerst eens een antwoord willen weten op al 
mijn vragen en ik zou toch willen weten hoe de deputatie daarmee omgaat. Dank u.  

Mevrouw de voorzitter 

Dank u. Mevrouw Gillis. 

Mevrouw gedeputeerde Gillis 

Ik denk dat het deels een beetje hetzelfde antwoord is, dus ik weet niet, mevrouw de voorzitter, ... 
  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, uw vraag die hierna zou komen, wilt u nu graag stellen. Oké, dat is heel goed. Mevrouw Deene. 

Mevrouw Deene 

Het gaat over de verhouding statutair en contractueel. Door het nieuwe regeerakkoord weten we dus 
dat de Provinciebesturen toch zeker tot 2024 zullen blijven voortbestaan en dat er dus opnieuw de 
ruimte is om op middellange termijn na te denken ook op het vlak van personeelsbeleid. Hoe ziet de 
deputatie de verhouding contractuelen en statutairen en welke visie heeft u hieromtrent over de 
responsabiliseringsbijdrage? 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, u heeft daarover geen vraag ingediend, mijnheer Blommaert. Excuseer? Eerst het antwoord van 
de deputatie. De heer Hertog heeft daarover ook een vraag ingediend. Ik weet niet of het over iets 
anders gaat of dat het aansluit daarbij. Nee? Over iets anders. Oké, dan gaan we eerst de 
gedeputeerde laten antwoorden. 

Mevrouw gedeputeerde Gillis 

Ik denk dat het deels aansluit, mijnheer Hertog, maar ik denk dat het toch ook over een aantal andere 
zaken gaat. Ik denk dat we dan te veel gaan moeten samenvoegen. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dan eerst deze twee gekoppelde vragen. 
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Mevrouw gedeputeerde Gillis 
 
Mevrouw De Troyer, mevrouw Deene, de deputatie wil de beslissing over het al dan niet statutair 
aanwerven of contractuelen onderbouwd nemen. Er is in het voorjaar een planstudie bij Ethias 
besteld om dus inderdaad te kijken hoe die verhouding moet liggen tussen statutairen en 
contractuelen en ook om de gevolgen daarvan voor de rest van de responsabiliseringsbijdrage in 
kaart te kunnen brengen. Wij wachten momenteel nog op de juiste, de correcte cijfers van APB 
Lemberge en dan zal inderdaad die oefening kunnen worden gemaakt. Het is een beetje moeilijk nu 
te zeggen hoeveel we dat moeten doen. We willen dat echt onderbouwd doen.  
Mevrouw Deene nog. Uiteindelijk is er nu wel de beslissing genomen dat alle functies die momenteel 
worden ingevuld, dat dat voorlopig contractuele functies zijn.  
Mevrouw De Troyer, nu wil ik op het tweede deel van uw vraag antwoorden. Ik kan u eigenlijk wel 
gerust stellen. U moet geen schrik hebben dat er geen externen meer gaan binnenkomen. In de 
rechtspositieregeling worden op dit moment vijf mogelijkheden gebruikt om een vacature in te vullen. 
Dat gaat over een interne verschuiving, een interne oproep, de specifieke werfreserves, interne 
mobiliteit en bevordering en externe aanwerving. Als er bestaande specifieke werfreserves zijn, waar 
dus ook inderdaad externen op staan, dan hebben die altijd voorrang op al die andere mogelijkheden. 
Dus dat is een hele belangrijke nuancering bij die voorrangsregeling. Dus we spreken altijd eerst de 
wervingsreserve aan. Het is natuurlijk zo dat niet altijd interne kandidaten de juiste kandidaten zijn om 
voor die job te solliciteren, maar zoals u daarstraks zelf ook aanhaalde, we willen de mensen in onze 
eigen organisatie kansen geven om eventueel naar een andere job uit te kijken. Dat kan enkel maar 
als zij voldoen aan de functieomschrijving beantwoorden. Die interne verschuiving, die is enkel nuttig 
als er statutaire personeelsleden zijn of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur met 
dezelfde rang, A, B…., en met dezelfde graad, bijvoorbeeld een arbeider is een assistent, een 
medewerker is een deskundige. Die moeten dus dezelfde rang en dezelfde graad hebben als die van 
de openstaande betrekking. Een interne oproep is enkel nuttig als er statutaire personeelsleden of 
personeelsleden zijn met een contract van onbepaalde duur die uit een volwaardige 
selectieprocedure komen. Dat wil dus zeggen, soms hebben we ook een verkorte procedure om 
mensen aan te nemen. Dat is dan met een interview en dat gaat dan om een geldigheidsduur van 
twee jaar. Dus die mensen komen voor een interne oproep niet in aanmerking. Men moet echt wel 
een volwaardige selectieprocedure hebben doorlopen. Interne mobiliteit en bevordering, dat wordt 
doorgaans gecombineerd, maar beide procedures zijn enkel toegankelijk voor statutairen of 
contractuelen die in dienst zijn en ook na het doorlopen van een volwaardige selectieprocedure. Dus 
zoals ik daarnet al zei, mensen met een verkorte procedure komen niet in aanmerking. De 
voorgestelde manier voor het invullen wordt altijd besproken met de directe leidinggevende en 
meestal zit de direct leidinggevende ook in de selectiecommissie. Dus die is zeker en vast op de 
hoogte.  
U vroeg naar een concrete steekproef. Dus de huidige wervingsreserve voor de externe medewerker 
kwam tot stand na de combinatie van de volgende procedures. De externe aanwerving, de interne 
bevordering en mobiliteit. Deze procedure werd afgerond in april 2018. De looptijd voor de 
wervingsreserve bedraagt vijf jaar en loopt dus tot 30 april 2023. Deze reserve werd reeds meerdere 
keren aangeschreven zowel voor tijdelijke als voor structurele functies. Als u vraagt hoeveel, dan 
moet ik dat efkens navragen en dan zal ik u de cijfers bezorgen. Ze hebben mij gezegd: een aantal 
keren. Alstublieft. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mevrouw De Troyer eerst en dan de heer Blommaert ook nog. 
 

Mevrouw De Troyer 

Goed, dank u mevrouw de voorzitter, dank u mevrouw de gedeputeerde. Het zal jullie niet hebben 
verwonderd, collega’s, waarom mijn vraag is gekomen. Omdat ik vind dat het personeelsbeleid een 
weerspiegeling moet zijn van een goed, gezond evenwicht met vernieuwde inbreng en kansen bieden 
aan degene die in dienst is, die goed presteert en die een nieuwe uitdaging wenst aan te gaan. 
Waarom heb ik die vraag gesteld? Jullie zullen je nog herinneren, collega’s, dat men hier in de vorige 
Provincieraad een volledige delegatie heeft gegeven aan de deputatie. Wij hebben daarop geen zicht 
meer. Dat is de insteek geweest van mijn vraag op de vorige Provincieraad. Ik heb natuurlijk de 
belofte gekregen van de deputatie dat men mij gaat rapporteren, maar ik wilde toch eens weten hoe 
men met dat evenwicht gaat omspringen. Dus ik ben benieuwd, mevrouw de gedeputeerde, u zult mij 
daarover dan nog verder gegevens bezorgen. Goed? 
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Mevrouw de voorzitter 

De heer Blommaert had ook het woord gevraagd. 
 

De heer Blommaert 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb wel gedeeltelijk een antwoord gekregen op mijn vraag wat 
betreft dat begrip wervingsreserve. Ik stel alleen de concrete vraag. Stel je hebt voor een bepaalde 
functie tien kandidaten. Ge hebt er twee nodig. Wie zit dan in die wervingsreserves? Zijn dat de 
volgende twee of zijn dat de volgende acht als die allemaal zijn geslaagd? Dat is punt één. We doen 
dan een beroep op die wervingsreserve. Ik weet dan ook niet hoever of dat gaat. De kans is groot dat 
die wervingsreserve ook altijd is uitgeput. Ik ben meer te vinden, en dan kijk ik naar mijn eigen 
organisatie, waar ge toch altijd de beste krachten moet hebben en zo, dat ge wel intern moogt gaan 
kijken en mensen moogt stimuleren in uw eigen organisatie, maar met alle respect, als ge extern een 
betere kandidaat hebt, dan vind ik dat ge die extern moet halen. Dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Ja, mevrouw Gillis 

Mevrouw de gedeputeerde Gillis 

Mijnheer Blommaert, de wervingsreserve bestaat uit mensen die zijn geslaagd, die dus de 
volwaardige procedure hebben doorlopen en die ook geslaagd zijn. De kandidaat met het best 
behaalde resultaat staat bovenaan. Die wordt eerst gecontacteerd. U zult zien zolang die 
wervingsreserve loopt, dat er vaak al mensen ander werk hebben gevonden. De persoon die het 
beste resultaat heeft behaald, wordt het eerst gecontacteerd. 
 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dan kunnen we overgaan naar de vraag van de heer Hertog over Personeel en Financiën. 
Mijnheer Hertog, u heeft het woord. Excuseer me, mevrouw Deene, ik had u niet zien zwaaien. U had 
nog een deel van uw vraag. Die ga ik u laten stellen.  
 

Mevrouw Deene 
 
Het tweede luik van mijn vraag ging over organisatiebeheersing. Dat is iets wat eigenlijk in alle 
organisaties en ook bij overheden steeds belangrijker wordt om eigenlijk alle activiteiten en processen 
in kaart te brengen en ze ook efficiënter en effectiever te doen maken. Ik ben ervan overtuigd dat de 
provincie Oost-Vlaanderen hiermee volop bezig is. Kan de deputatie duiden welke stappen inzake 
organisatiebeheersing ... Ik denk bijvoorbeeld dat stroomlijnen van processen nog integratie van 
diensten de komende jaren zal nemen. 

Mevrouw de voorzitter 

Dat is een vraag die is gericht aan de heer Moens. Dus eerst een antwoord van de heer Moens. 
 

De heer gedeputeerde Moens 

Dank u wel. Het organisatiebeheersingssysteem voorziet in een verbeteringsplan en dat plan zal 
inderdaad de komende jaren worden uitgevoerd. Er is natuurlijk ook nog de maandelijkse opvolging in 
het MAT. Op 8 augustus werd het verbeteringsactieplan bepaald en werden er doelstellingen 
geselecteerd. Voor de cluster BBC is dat een goed beheren van de sleutelprocessen van de 
organisatie en voor de cluster Middelen werd er enerzijds gekozen voor het systematisch en wettig 
aanstellen van partners om de opdrachten uit te voeren en anderzijds het maken van eigen 
beleidskeuzes voor het ICT-beleid om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te 
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optimaliseren. Die beschrijving van het organisatiebeheersingsproces, wat dat proces betreft 
samengevat: om de drie jaar wordt er een zelfevaluatie gedaan volgens het model van de leidraad, 
uitgevoerd om een inschatting te maken van de sterke punten en de risico’s bij de uitvoering van de 
beleidsdoelstelling en de dienstverlening. De Provinciegriffier samen met de financieel beheerder en 
het managementteam bepalen de mate van de risicoappetijt. Het differentiëren van de risico’s gebeurt 
in functie van de relevantiegraad van het bestuur. De lijst van de geprioriteerde verbeterpunten wordt 
verder geëvalueerd op basis van selectiecriteria zoals de link met het meerjarenplan voor de BBC en 
de beleidsrapporten, maar ook over onze eigen kwetsbaarheid. Dat kan zowel financieel zijn op basis 
van fraude als op basis van dienstverlening. Ook de impact van en op de belanghebbenden, de 
politiek, de klanten, het personeel, dat speelt daarin een rol. 

Mevrouw de voorzitter 
 
Dat volstaat, mevrouw Deene? Dank u wel. Mijnheer Hertog, nu is het echt aan u. 
 

De heer Hertog 
 
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Om te beginnen twee korte bemerkingen die niet zozeer met de 
inhoud van het meerjarenplan te maken hebben maar die ik toch nog wil meegeven. Ten eerste is het 
fysiek onmogelijk dat Winston Churchill zo veel interessante uitspraken gedaan heeft. Als ge internet 
moogt geloven, dan heeft hij meer wijsheden de wereld ingestuurd dan Boeddha, Confucius en Jezus 
Christus samen, dus ik denk dat dat niet mogelijk is tenzij dat whisky echt een toverdrank is natuurlijk. 
Ten tweede, net zoals jullie allemaal, heb ik mij ook door het document van het meerjarenplan 
geworsteld dat ons via de BBC verplicht wordt opgelegd. Het moet mij weer van het hart – ik heb het 
in het verleden nogal gezegd – dat die BBC toch werkelijk een draak van een instrument is. Sturen op 
hoofdlijnen noemt men dat. Ik vind dat vooral goedkeuren van algemeenheden. Het is voor een 
raadslid toch bijzonder moeilijk om daar de juiste details uit te halen, zeker als je dat vergelijkt met het 
systeem zoals dat vroeger bestond. Je kon dat bij wijze van spreken lezen als een roman. Dit blijft 
toch een moeilijk instrument en het is dus een oproep aan alle raadsleden van meerderheid of 
oppositie  om toch hun beklag eens te doen naar hogere overheden dat dit enigszins veranderd moet 
worden. Tot daar mijn ontboezemingen. 
Collega’s, de meerderheid heeft een aantal lastenverlagingen aangekondigd en ze verhoogt ook de 
investeringen. Het is de periode van Sinterklaas natuurlijk en het is altijd leuk om Sinterklaas te 
spelen. Ik  heb dat in het verleden zelf ook nog gedaan. Zwarte Piet gespeeld, trouwens. Vooral met 
cadeaus zoals sommigen dat hier al hebben gezegd, die vroeger bij elkaar werden gespaard, is dat 
nog plezanter om dat te doen. Dit meerjarenplan geeft natuurlijk wel aan dat dit traject op langere 
termijn niet vol te houden is. Je ziet het terug in de stijgende lijn van de schuldratio. De leningslast zal 
veel te hoog worden als je dit traject in een latere periode, in een volgende legislatuur, zou 
volhouden. Met andere woorden, de volgende ploeg zal waarschijnlijk op de rem moeten gaan staan, 
tenzij we ervanuit gaan dat er na 2024 geen volgende ploeg meer zou zijn. Dat is ook nog altijd een 
mogelijkheid. Momenteel ga ik ervanuit dat jullie daar niet vanuit gaan. Dus de volgende ploeg zal op 
de rem moeten gaan staan, tenzij dit meerjarenplan eigenlijk niet wordt uitgevoerd en dat het allemaal 
maar voor te lachen was. Dat was soms de teneur die ik uit sommige antwoorden van gedeputeerden 
in de vorige commissie, in de toelichtende commissie en ook vandaag al, gehoord heb. Zo van, 
iedereen weet dat dit programma toch nooit volledig zal worden uitgevoerd, dus het zal wel meevallen 
met die leningslast. Stel dat het dan toch wordt uitgevoerd, dan vind ik dat men in tijden van 
budgettaire krapte toch wat voorzichtiger had mogen zijn. Niet dat we de meeste voorgenomen 
investeringen niet oké vinden, maar wat ons betreft bijvoorbeeld die lastenverlagingen, die waren niet 
echt noodzakelijk. Iedereen weet dat de belastingen van de Provincies nu echt niet het struikelblok 
zijn voor gezinnen en bedrijven vooral omdat 15% van de gezinnen is vrijgesteld. Het is eigenlijk een 
peulschil in vergelijking met wat andere overheden heffen. Je moet maar eens jaarlijks naar uw 
belastingbrief kijken wat de gemeente zoal afromen. En dus een minimale vermindering van de 
provinciale belasting zal dus geen impact hebben op gezinnen of op bedrijven. Meer zelfs, ze zullen 
zelfs niet opvallen. Een vroegere, oudere, socialistische voorman zei me ooit, het was nog in 
Franken, dus zo lang is het al geleden, als je de belastingen vermindert met 200 frank per maand, 
dan is iedereen dat over vier maanden vergeten. Maar als je ze verhoogt met 20 frank per maand, 
dan weet iedereen dat over vier jaar nog. Met andere woorden, je moet opletten met 
belastingverminderingen. Ze moeten impact hebben en ze moeten opvallen. Dat is in deze situatie  
eigenlijk niet het geval en dus doe je meer aan symboolbeleid dan dat je aan echt beleid doet. Voor 
de Provincie is die 7 miljoen euro per jaar wel belangrijk, want mocht die 7 miljoen euro per jaar nog 
wel in de provinciale kas terecht komen, dan zou ook de volgende ploeg nog een serieus 
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investeringsbeleid kunnen blijven voeren zonder dat je de provinciale leningslast omhoog blijft blazen, 
vooral ook omdat we door hogere overheden eigenlijk altijd worden vergeten wanneer er cadeaus 
worden uitgedeeld. Denk maar aan de halvering van de responsabiliseringsbijdrage waarvan de 
Provincies niet kunnen genieten. Met dit voor ogen vroegen wij ons dus af of de Provincies samen 
zullen reageren naar de Vlaamse regering om toch wel deze onrechtvaardigheid aan te klagen 
waardoor wij die halvering van de responsabiliseringsbijdrage niet zouden krijgen.  
Collega’s, onze fractieleider maar ook anderen hebben er al naar verwezen, naar de potentiële 
afbouw van de statutaire tewerkstelling. In de toelichting valt te lezen dat zo’n eventuele afbouw tot 
een vermindering van de pensioenlast zou kunnen leiden. Dat zal wellicht wel zo zijn op lange termijn, 
maar op korte en middellange termijn is dat zeker niet zo. Immers, dat zou alleen maar betekenen dat 
er minder mensen zijn die afdragen voor het systeem van de statutaire pensioenen, maar degenen 
die op pensioen gaan of die al op pensioen zijn, die blijven natuurlijk in even groten getale. Dus de 
financiering van die pensioenen komt in het gedrang wat eigenlijk nog een extra financieel risico met 
zich meebrengt. Ik heb dus begrepen van de gedeputeerden, dat er binnenkort nog een studie gaat 
komen die onder meer over de responsabiliseringsbijdrage zal gaan. Ik kan nu al ongeveer zeggen 
wat er in die studie zal staan, namelijk dat een contractueel goedkoper is wanneer je de contractuelen 
een pensioen geeft dat lager is dan wat een statutair krijgt. En dan zal die goedkoper zijn. Met andere 
woorden, wanneer je het personeel een minder goede oudedag in het vooruitzicht stelt, dan zal het 
goedkoper zijn. Ik weet niet of dat een wervende boodschap is voor ons provinciaal personeel en zijn 
vertegenwoordigers. Ik hoop dan ook dat de deputatie mij gerust kan stellen dat het niet de bedoeling 
is de pensioenen van het toekomstige personeel lager te maken dan vandaag. Met andere woorden, 
dat men met statutairen zal werken of een tweede pensioenpeiler voorziet die minstens het gat 
tussen het wettelijk werknemerspensioen en het statutaire stelsel kan dichten. Dank u wel. 
 

Mevrouw de voorzitter 
 
Oké. Mijnheer Moens. 
 

De heer gedeputeerde Moens 

Ik zal het eerste deel van de vraag voor mijn rekening nemen. Ik houd van socialisten die bezorgd zijn 
om de financiën. U bezorgdheid ... 

De heer Hertog 
 
Dan houdt u van heel veel socialisten, denk ik. 
 

De heer gedeputeerde Moens 

Uw bezorgdheid is niet onterecht; die bezorgdheid is al benoemd door de collega Van Laecke. 
Misschien toch eerst iets over die belastingverlaging. U geeft daar een aantal argumenten, een aantal 
visies die ik op zich wel kan volgen. Ik denk dat die terecht zijn. Maar hier gaat het ook over een soort 
principiële kwestie, een soort van perceptie die er is. Als we als Provincie minder mogen doen, moet 
dat ook voor de burger een stuk voelbaarder zijn, moet dat zichtbaar zijn. Het risico is dan eigenlijk vrij 
groot dat ze zeggen, oei, die Provincies zijn afgeslankt, maar onze belasting blijft nog altijd even 
hoog. Dat is een ander argument, maar ik kan u een stuk volgen.  
Wat de financiële situatie betreft, dan stijgen de uitstaande schulden inderdaad in het meerjarenplan 
van 58 miljoen euro eind 2020. We zitten nu nog op ongeveer 68 miljoen euro begin 2020. Dat wordt 
ook nog een stuk afgebouwd. We gaan naar 147 miljoen euro. Dat is eigenlijk een opname van 139,9 
miljoen euro aan leningen. Dat is gebudgetteerd. Ter vergelijking: het vorige meerjarenplan had 147,6 
miljoen euro aan leningen gebudgetteerd. In realiteit is er toen 0 opgenomen. Ik pleit daar niet voor 
om ook naar die 0 te gaan. Ik vind dat we de ambitie moeten hebben om inderdaad zaken uit te 
geven en ons beleid ambitieus te realiseren. Dat gaat inderdaad ook over die maximale opname van 
die leningen in de veronderstelling dat 100% wordt uitgevoerd. Ik denk dat we automatisch meer 
zullen uitvoeren dan in het verleden, omdat we ook de lucht uit onze budgetten hebben gehaald. Die 
overschotten zullen minder groot zijn. Er zal dus inderdaad wel meer worden uitgegeven. Bepaalde 
investeringen lopen dikwijls een keer vertraging op. Die moeten dikwijls worden bijgestuurd, maar dat 
geldt ook voor het exploitatiebudget. De realisatie van het personeelsbudget is ook afhankelijk van 
100% invulling. Het bijsturen, allee, ik vind dat de keuzes die in het verleden zijn gemaakt om die 
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zware schuldenlast af te bouwen, noodzakelijke keuzes waren. Ik vind dat dat echt nodig is. Dat 
creëert nu wel de ruimte om een deel van de investeringen opnieuw te financieren met leningen 
zonder eventueel die schuld zeer hoog te laten stijgen. Ik denk dat dat een beetje aansluit bij de 
tijdsgeest waarbij zowat alle economen het erover eens zijn dat productieve investeringen, dus 
investeringen die te maken hebben met onze fietspaden, met waterbeheersing, met onze domeinen, 
dat die niet volledig ten laste van een budget moeten worden gelegd. Dan denk ik ook wel dat we 
daaraan voldoen en die visie een stuk volgen, maar we zullen inderdaad alert moeten blijven. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mijnheer Taylor. 

De heer Taylor 

Ik wil er efkens graag tussenkomen omdat ik het in mijn speech al heb gezegd in verband met die 
belastingen. Wij blijven voorstander van belastingverlaging. Ik denk dat er wel twee zaken zijn die niet 
kloppen in de redenering. Als ge het gedaan hebt omdat ge vindt dat ge een signaal moest geven 
naar de kiezer, dan denk ik dat het belangrijkste signaal naar de kiezer is geweest dat Vlaanderen de 
middelen van de Provincie heeft teruggeschroefd. Het enige probleem is dat Vlaanderen die 
belastingen niet heeft verlaagd en dat had ze wel moeten doen. Ten tweede denk ik, dat ge pas een 
belastingvermindering zou kunnen doen in deze Provincie als ge ook toont dat ge als overheid 
efficiënter gaat werken. Dat is eigenlijk de taak die ge hebt: zorgen dat je als overheid efficiënter 
wordt. Dan kunt ge verdedigen waarom dat ge echt belasting gaat verminderen omdat ge op uw 
dagelijkse werking een verbetering van die organisatie gaat toepassen. Dan kunt ge echt ten gronde 
op uw exploitatie gaan besparen. Maar dat doen jullie niet. Ik heb het zojuist gevraagd in mijn 
toespraak. Ik heb daarop geen antwoord gekregen. Ik zie dat er dit jaar alleen al een pak personeel 
bijgekomen is. Ik heb daarop geen antwoord gekregen wat de motivering daarvoor is. Er is gezegd, 
we verminderen de belastingen want we hebben minder taken, maar het personeel gaat in een jaar 
tijd wel omhoog. Dus, ik hoor die motivering niet. 

De heer gedeputeerde Moens 

Ik wil er misschien toch efkens tussenkomen. We hebben inderdaad wel rekening gehouden met een 
aantal efficiëntiewinsten ook naar personeel toe, maar als we de ambitie hebben dat we enorm 
investeren in ons fietspadenbeleid, dan is dat niet gewoon die fietspaden aanleggen. Dan heb je er 
inderdaad mensen voor nodig, planologen, ingenieurs die daarmee bezig zijn. Dat was dikwijls het 
probleem in de voorbije legislatuur. Waarom was die realisatiegraad zo laag? Omdat we dan dikwijls 
niet voldoende personeel hadden om het uit te voeren. Dat speelt ook mee. Collega Gillis zal er zo 
ook nog wel op komen, want ik denk dat er nog vragen over zijn. Dat zal nog worden uitgediept. 
Inderdaad, wij boeken efficientiewinsten op bepaalde diensten, maar het klopt dan ook dat we in 
bepaalde andere diensten dan weer meer personeel steken. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Mijnheer Hertog. 

De heer Hertog 

Heel kort, aansluitend op wat collega Taylor zei. Het is natuurlijk niet zo dat ge een signaal moet 
geven naar de mensen omdat de Provincie minder doet. De waarheid is dat de Vlaamse overheid niet 
alleen taken van de Provincies maar ook geld van de Provincies heeft weggenomen. Het was dus 
een ander die dat signaal had moeten geven. Ik blijf erbij: 7 miljoen euro extra en dan had u een 
expansief investeringsbeleid kunnen voeren waar wij – voor alle duidelijkheid – voor zijn zonder dat 
de financiën van de Provincie in de problemen komen. 

De heer gedeputeerde Moens 
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Misschien toch nog even antwoord geven op die cadeautjes die we niet hebben gekregen van 
Vlaanderen, want dat is wel een zeer interessante vraag. Daar gaan wij ons ook wel laten horen en 
daar gaan wij nog eens goed bevragen wat het antwoord daarop zal zijn. Dat weet ik niet. Daarover 
doe ik vooraf geen uitspraak. Ik vind dat het echt wel de moeite waard is om die vraag minstens te 
stellen. 

Mevrouw de voorzitter 

Ik zag nog de heer Vermaercke en de heer Windels het woord vragen. De heer Vermaercke. 

De heer Vermaercke 

Mijnheer Taylor, de oefening die is gemaakt met de inkanteling van de Gavers, dat is toch wel het 
beste bewijs van wat efficiëntie kan zijn? 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Taylor. 

De heer Taylor 

Ik denk dat ge niet goed hebt begrepen wat ik wil zeggen. Ik zeg u, het grootste probleem van de 
financiën van een bestuur is uw operationele werking. Dat zijn kosten die elk jaar terugkomen. Een 
personeelslid dat ge aanwerft, neemt ge mee voor een ganse periode. Als ik hier nu hoor in het kader 
van fietspaden dat er extra personeel moet worden aangeworven, dan vraag ik mij wel af, als uw 
project is afgerond, wat doet ge dan met dat personeel? U kunt nog altijd iets doen als overheid en 
dat is dingen aanbesteden en werken met bureaus. Ge hoeft niet alles zelf te doen als bestuur. Soms 
is het goed om dingen uit te besteden, omdat ge dan expertise van buiten naar binnen trekt en dat ge 
daar een meerwaarde ervaart als organisatie. Als men denkt dat voor elk fietspad dat men moet lijnen 
de Provincie zelf een planoloog en een tekenaar nodig heeft om dat dossier ten gronde te trekken, 
dan zal men daar fort in zijn. Dat gaat op lange termijn zorgen dat die Provincie onbetaalbaar is. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Windels. 

Mijnheer Windels 

Ik wilde nog even aansluiten bij wat de heer Hertog zei. Ik denk dat daarop niet echt een reactie is 
gekomen. Het verbaasde mij eigenlijk ook in de commissie waar de opmerking werd gemaakt van 
maar jullie weten eigenlijk allemaal dat dat toch niet uitgegeven gaat worden. Dus ik vraag mezelf af 
en ik richt me eigenlijk tot iedereen, waarover gaan we dan eigenlijk debatteren? We zijn eigenlijk aan 
het praten over iets waarvan op voorhand wordt gezegd, we gaan het toch niet doen. Dus als wij 
praten over hoe we de schuld enorm gaan laten stijgen, dan zeggen jullie ter verdediging, maar we 
gaan het eigenlijk niet allemaal uitgeven. Dat weten jullie ook maar al te goed. Als we dan gaan 
praten over wat jullie wel gaan doen, dan zouden we evengoed die opmerking kunnen maken. Maar 
het gaat toch niet gebeuren. Dus ik snap de opmerking van de heer Hertog wel. Ik wilde mij daarbij 
aansluiten, want ik was er eigenlijk wel een beetje verbolgen over. Mijn vraag naar de eerste 
gedeputeerde is dan ook, steunt u eigenlijk die uitspraak van die man van de administratie? Ik vond 
dat wel een beetje vreemd, eigenlijk. Ik vraag me af of jullie dat ook zo op die manier bekijken. Dat 
cijfer dat daar staat, dat doet eigenlijk niet ter zake want we gaan het toch niet doen. 

Mevrouw de voorzitter 
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Mevrouw Dooms had nog het woord gevraagd en mevrouw De Troyer. Ik ga jullie eerst nog jullie 
vraag laten stellen en dan gaat de heer Moens antwoorden.  

Mevrouw Dooms 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben het niet eens met het feit dat als ge een fietspad aanlegt, 
dat we dan voor elk fietspad maar iemand moeten aanwerven. Dat klopt niet. Ge kunt sowieso 
mensen aanwerven met een contract met bepaalde duur. Dat moet niet altijd onbepaalde duur zijn. 
Ge zit niet voor de rest van uw leven aan die persoon vast. Dat wordt gezegd, je kunt het 
aanbesteden, dat klopt ook niet altijd. We kunnen natuurlijk aanbesteden, maar het is niet zo dat 
aanbesteden aan een studiebureau goedkoper gaat zijn. Soms is het gewoon gemakkelijker om in 
een dienst expertise op te bouwen dan krijgt ge sneller, beter en goedkoper datgene wat u nodig had. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw De Troyer. 

 
Mevrouw De Troyer 

Oké, mevrouw de voorzitter. Kort. Ik wil alleen maar zeggen wat de heer Taylor en de heer Windels 
hebben gezegd: de beslissing is genomen. Dus wij kunnen hier tot vannacht erover discuteren. Ik doe 
dat graag want dat is inderdaad een zeer interessant debat. Ik hoor al verschillende meningen en ik 
kan ook volgen wat mevrouw Dooms zegt als fractieleider van Groen. Ge weet het niet of dat ge gaat 
aanbesteden. En natuurlijk, de opmerkingen over contracten en de soorten contracten van duidelijk 
omschreven werk enzovoorts. Er zijn nog mogelijkheden, daar niet van. Maar dat is natuurlijk een 
discussie die hier zou moeten gebeuren. Weer een keer, personeel, ik geef niet op. Al zit ik hier nog 
vijf jaar te hameren, ik heb juist gezegd dat hier het debat dient te worden gevoerd. Maar het 
probleem is, dat de beslissing al is genomen. Dat is het enige. Maar ik weet dat er luisterbereidheid is 
van de deputatie. Dat is een begin. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Taylor nog even heel kort voor een reactie.  

 
De heer Taylor 

Ja, ik ga heel kort zijn. Ik zou u zelfs kunnen volgen in uw contractuelen voor bepaalde duur. Maar ik 
zeg u een ding, het zal niet gebeuren. Ze zullen niet worden aangeworven voor een bepaalde duur. 
Als ge me één vacature kunt tonen die rond dit zal zijn en die voor bepaalde duur zal zijn, dan zal ik 
blij zijn met deze legislatuur. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Moens, het woord is aan u. 

De heer gedeputeerde Moens 

Misschien nog een kort antwoord op de opmerking van de heer Windels, want u stelt het inderdaad 
zeer scherp. U zegt, goed, jullie gaan ervan uit dat het toch niet gerealiseerd zal worden, dus het zal 
wel meevallen. Ik denk dat de ...[3.08, geluid valt paar seconden weg]  dat toch niet bedoelde. Ik denk 
dat dat een man is met al heel veel jaren ervaring en dat hij zegt, kijk, ik zie in de realiteit dat dat niet 
altijd lukt. Ik versta hem wel. Soms loopt een project wat vertraging op. Dus dan wordt er ook later 
betaald. Maar ook naar personeel toe. Iemand wordt een keer een periode ziek waardoor het project 
niet kan worden opgevolgd. Dat verschuift al. Het zijn eigenlijk die zaken die meespelen. Ik verwacht 
niet dat dat zo uitzonderlijk zal zijn, maar 100% zal het nooit zijn. Waarom houd je daarmee dan geen 
rekening? Nee, ik denk dat we vanuit de realiteit moeten vertrekken, maar we hebben de ambitie om 



 DEBATTEN 

Provincieraad van 2 december 2019 15 

wat we willen doen in het investeringsbeleid en ook in de exploitatie om dat effectief uit te voeren. 
Laat ik daar heel duidelijk in zijn.  

De heer Windels 

Ik wil niet afdoen aan de ervaring van de man die misschien haaks staat op mijn ervaring, maar dat 
doet niet echt ter zake. Het gaat mij gewoon om het feit als we praten over het feit dat de schuld 
enorm gaat stijgen, dat dit wordt gebruikt als argument. Zeg dan niet als argument dat de schuld gaat 
stijgen, maar dat we dat waarschijnlijk toch niet gaan realiseren. Ik wil even het verslag van de 
commissie nog eens herbekijken, maar de man heeft het op die manier letterlijk gezegd. Jullie hier 
allemaal weten dat dit niet gaat gebeuren en dat het toch niet zal worden uitgegeven. Voor mij is dat 
geen argument als het gaat om die tabellen. Dus laat ons erover stoppen en laat ons dan praten over 
de keuzes die jullie maken en dat er een kostprijs aan vast hangt welke keuzes jullie niet hebben 
gemaakt. Dat is mijn voorstel. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Dank u wel voor deze tussenkomsten. Dan gaan we nu over naar het volgende puntje 
Patrimonium en daar is een aantal vragen en tussenkomsten die denk ik wel wat gebundeld kunnen 
worden omdat die over hetzelfde gaan. Ik zou voorstellen dat de eerste vier tussenkomsten eerst 
worden gesteld en dat de gedeputeerde daarop dan een antwoord geeft als dat voor jullie oké is. Dan 
starten we met de heer Van Laecke. Uw vraag over provinciale gebouwen Leopoldskazerne en 
geplande verkopen.  

De heer Van Laecke 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is inderdaad al een aantal keren ter sprake gekomen en in 
het meerjarenplan wordt er wel nota van gemaakt. Het betreft het nieuwe project, de Leopolds-
kazerne, ons allen gekend, maar tegelijkertijd ook daaraan gekoppeld de verkoop van de bestaande 
gebouwen. Die staan ingeschreven in het meerjarenplan. Voor het PAC aan de zuid staat 40 miljoen 
euro ingeschreven. Ontvangsten in 2020. Voor het PAC de Gouvernementsraad, eigenlijk het gebouw 
recht daartegenover, staat 3,7 miljoen euro ingeschreven. Ontvangsten in 2022. En het Provinciehuis 
zelf staat nu ingeschreven in het plan voor 9 miljoen euro in 2021. Uiteraard hangen beide zaken aan 
elkaar en wat ik van u vroeg, was of alles loopt zoals was gepland. Het is natuurlijk wat koffiedikkijken 
op dit moment. Aan de ene kant zijn we bezig met het project. Voor alle duidelijkheid, wat wij in het 
verleden en ook vandaag nog steeds steunen en onderschrijven. Maar ik had graag van u geweten 
wat de stand van zaken was in dezen en hoe alles momenteel precies in elkaar zit.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mijnheer Evrard, u mag uw vraag nu ook stellen over het centraliseren van de 
provinciale administratie in het nieuwe Provinciehuis. 
 
De heer Evrard 

Oké, ik ga hier niet te veel toelichting geven, maar ik ga gewoon een vraag stellen. Dus de deputatie 
zal het volledige project realiseren zoals het door de vorige deputatie en zoals het door gedeputeerde 
Moens het heeft uitgelegd en uitgetekend? Zullen er nog wijzigingen, ingrijpende wijzigingen 
aangebracht worden? Indien ja, welke? En hebben deze mogelijk nieuwe opties budgettaire 
gevolgen? Dan voor wat betreft het Patrimonium sluit mijn vraag aan bij de vraag van collega Van 
Laecke. Het gaat dus over het verkopen van het Patrimonium. College Van Laecke heeft daarnet een 
opsomming gemaakt. Dan komen we aan een dikke 52 miljoen euro inkomsten die zijn ingeschreven 
voor de belangrijkste drie gebouwen. Nu zijn deze gebouwen intussen al verkocht. Zo ja, tegen welke 
prijs? Zo niet, bestaat er voor deze gebouwen interesse? Wat vooral belangrijk is, zullen de 
vooropgestelde verkoopprijzen worden gehaald? En zo niet, zal dit impact hebben op het budget dat 
is voorzien voor de Leopoldskazerne? 

Mevrouw de voorzitter 
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Oké, dank u wel. Mevrouw Deene, ook u heeft een vraag ingediend over de verkoop Patrimonium en 
de centralisatie in de Leopoldskazerne. 

Mevrouw Deene 

Ja, inderdaad. Ik zal het ook kort houden, want ik zou alleen maar kunnen herhalen. De centralisatie 
van de diensten in de Leopoldskazerne, daarvoor is een groot budget voorzien: 49 miljoen euro. Mijn 
eerste vraag is, welke ambities wil je met dat gebouw bereiken meer dan enkel de centralisatie van 
de diensten? Ik denk bijvoorbeeld aan de stimulansen tot duurzame mobiliteit. Het nieuwe werken is 
al vermeld maar misschien ook andere zaken die u wilt realiseren met dat gebouw als trigger. En dan 
aansluitend zoals de heer Van Laecke zei, je hebt enerzijds de Leopoldskazerne, anderzijds zal de 
Provincie inzetten op verkoop van Patrimonium zoals het PAC zuid. Kan de deputatie meer duiding 
geven over de verkoop van Patrimonium, welke gebouwen worden verkocht en op basis van welke 
criteria er wordt gekozen wat verkocht zal worden? 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Dan was er ook nog een vraag van mijnheer Hertog daarover, over de verkoop 
Patrimonium en investeringen. Mijnheer Hertog, u heeft het woord. 

De heer Hertog 

Oké, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is uiteraard goed dat overtollig Patrimonium 
gevaloriseerd wordt, maar in verband met het Provinciehuis waarin we ons hier nu bevinden wilde ik 
toch een kleine waarschuwing doen. Het is ten eerste een prestigieus gebouw met een uitstekende 
ligging en een prachtige binnentuin. Het oudste groene dakterras van Gent, denk ik. En met een 
ondergrondse parking ook nog daarbij. Het is met andere woorden een gebouw en een locatie 
waarvan we ons bewust moeten zijn. Eens als het weg is, vindt ge zoiets nooit meer terug in het 
centrum van Gent. Ik hoop dan ook dat de deputatie zeer goed heeft nagedacht of deze locatie niet 
een andere functie zou kunnen krijgen eventueel in overleg met andere overheden, met de 
universiteit Gent of dergelijke meer in plaats van het zomaar op de markt te brengen. Temeer ook 
omdat de Provincie momenteel slechts eigenaar is van ongeveer tweederde van het gebouw, dacht 
ik. Een gebouw waarop dan nog een beschermingsdossier rust. Ik weet ook de stand van zaken niet 
momenteel, maar daar loopt alleszins een beschermingsprocedure op wat het gebouw waarschijnlijk 
toch minder aantrekkelijk maakt op de markt. Ik zou dan ook willen voorstellen om na te gaan of we 
dit gebouw niet volledig kunnen verwerven. Ook vandaag is een derde van dit complex hier, dacht ik, 
in handen van de Regie der gebouwen. Langs de andere kant verhuren we in dacht in de 
Savaanstraat een gebouw met een parking aan de Fort Financiën. Met andere woorden, wij verhuren 
dat aan dezelfde Regie der gebouwen. Is er dus nagedacht om onderhandelingen aan te gaan met de 
Regie om bijvoorbeeld het gebouw in de Savaanstraat te ruilen met het eenderde gedeelte van dit 
gebouw eventueel met een opleg? Dat zou ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat we heel het 
Provinciehuis in bezit hebben. Nogmaals, als dat gebeurt met eventuele andere partners zoals de 
hogescholen of de universiteit over een toekomstige bestemming, dan kan er grondig worden 
nagedacht en mocht dat niet lukken, dan kunnen we in elk geval een volledig gebouw op de markt 
brengen in plaats van slechts tweederde nu.  
Daarnaast was ik van plan om over het bezoekerscentrum Lam Gods tussen te komen, maar 
daarover is al genoeg gezegd en geschreven. We zullen gewoon kijken naar de verderzetting van het 
dossier en we komen daar later ongetwijfeld nog op terug.  
Tot slot had ik nog een kleine investeringsvraag over het masterplan in Puyenbroeck maar ik weet 
niet of ik die hier al kan stellen. Dat is ook een investeringsdossier. Mag ik dat daaraan koppelen of 
wacht ik totdat ... 

Mevrouw de voorzitter 

Nee, doe dat straks maar. 

De heer Hertog 
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Oké, ça va. Dan kom ik straks nog terug.  

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw de gedeputeerde, vier beleidstussenkomsten ineens voor u.  

Mevrouw gedeputeerde Grillaert 

Ja. Ik heb vooral gezegd over dat straks terug komen… want zoals u weet, zitten de domeinen bij 
mijn collega. Vandaar. Het was eventjes aanpassen voor mij als ik hier toe kwam in deputatie dat 
gebouwen de bevoegdheden volgen en niet zijn gecentraliseerd onder de gedeputeerde van 
gebouwen. Maar goed. Dit volledig ter zijde. 
Er is een aantal vragen gesteld en ik denk dat ik een geïntegreerd antwoord kan geven, want ze zijn 
vrij gelijk behalve de vraag van het raadslid Hertog in verband met het Provinciehuis. Nu, als collega 
Evrard mij vraagt of er wijzigingen zijn gepland en of die ingrijpende budgettaire gevolgen zullen 
hebben, dan kan ik vooral op het tweede gedeelte neen antwoorden. Mijn collega’s hebben mij altijd 
op het hart gedrukt dat het budget het budget is en dat het daarmee zal moeten gebeuren. Dus ik 
houd mij daaraan, maar ik kan u wel zeggen dat in verband met het frontoffice en de collega’s die 
voorgaande legislatuur hier ook zaten en zeker de collega’s die in deputatie zaten, weten dat 
daarover nog wel wat bezorgdheden waren, vooral over het feit dat het goed zichtbaar zou zijn.  Nu in 
deputatie van 4 juli laatst leden, toen hebben wij een principebeslissing genomen dat we effectief dat 
frontoffice meer naar voren willen brengen en meer naar buiten zodat de zichtbaarheid van het 
Provinciehuis toch wordt bewerkstelligd en dat zal te maken hebben met het feit dat we het boven 
brengen. Dus niet meer zo zeer op het niveau van het Paradeplein, maar wel hoger. Dat heeft 
beperkte gevolgen naar een omgevingsvergunning, maar dat zal geen budgettaire gevolgen hebben. 
Zoals ik al zei, mijn collega’s hebben mij dat op het hart gedrukt.  
Er is daarnet ook genoemd alle efficiëntie door de centralisatie van de diensten, gevraagd in een 
algemene beleidstussenkomst van collega Taylor, dacht ik, of er efficiëntiewinst is maar er worden 
geen getallen op geplakt. Als het gaat over personeel, dan dacht ik dat we om en bij de 15 mensen 
minder zouden hebben door die centralisatie en dat gaat dan vooral over mensen, bodes, 
poetspersoneel en zo verder. Dus als het gaat over alles centraliseren, dan zal dit zeker een 
efficiëntiewinst hebben en het is uiteraard de bedoeling dat we met minder kosten evenveel en 
hopelijk nog veel meer kwaliteit kunnen leveren naar onze diensten toe en naar onze externe 
dienstverlening. Tegelijk is ook al aangehaald de principes van het nieuwe werken, de bricks, bites,  
behaviour. U herinnert zich misschien nog een commissie in het begin van deze legislatuur waar alle 
zaken nog eens uiteengezet zijn en wat onze bedoeling is.  
In een volgende vraag waarop collega Gillis zal antwoorden, zal ook het energieprestatiecertificaat of 
de conditiestaatmeting en de energieprestatie van ons gebouw ter sprake komen en daar zal ook wel 
worden gerefereerd aan het feit dat het soms beter is iets nieuws te starten of maar iets nieuws te 
beginnen dan om oude gebouwen op te kalefateren en op zich kunnen we toch wel zeggen dat het 
gebouw waar we naar toe gaan – de Leo zoals we dat dan gemeenzaam zijn gaan noemen – 
energetischer en duurzamer zal zijn. Het zal een voorbeeldproject zijn qua hoge energiezuinigheid en 
hernieuwbare groene energie, het bioveld dat eronder zit. Ik heb het genoegen gehad twee of drie 
weken geleden ondertussen al een werkbezoek te brengen en het bioveld dat zal worden gecreëerd, 
dat zal zeker en vast een ongelooflijke meerwaarde zijn voor de energetische waarde van het bedrijf. 
Het nieuwe werken is al een aantal keer ter sprake geweest, dus daar ga ik niet zozeer op in.  
Mobiliteit. We gaan ervanuit door het feit dat de locatie ook wel dicht bij het station is, dat het 
openbaar vervoer of het gebruik daarvan zeker zal toenemen. Uiteraard is het fietsen hier al veel ter 
sprake gekomen en we zijn nog maar een dat ver van onze budgetbespreking, maar er zal heel sterk 
worden ingezet op fietsen. Een kwalitatieve fietsenstalling is zeer belangrijk rond infrastructuur zoals 
douches, lockers en zo verder.  
Het verkopen van de provinciale infrastructuur. Ik moet zeggen, mijn collega Liebaut heeft al een 
aantal dingen gezegd als het gaat over de budgetten die wij hopen binnen te krijgen voor de verkoop 
van de gebouwen. PAC zuid is al ter sprake gekomen. Voor 40 miljoen euro is het ingeschreven. Ik 
zeg duidelijk: ingeschreven. Verkoop van een deel van de Leo is nog niet ter sprake gekomen in 
functie van de privaatontwikkeling. Dat gaat over 5,5 miljoen euro. Het Archief in de Pelikaanstraat 
staat ook nog ingeschreven. Het Provinciehuis, maar daar kom ik straks op terug. En ook het PAC 
Gouvernementstraat en last but not least staat op mijn papier nog het Caermersklooster dat de 
komende legislatuur ook nog zal worden gevaloriseerd. Er zijn uiteraard nog geen gebouwen van 
verkocht. Dat zou u geweten hebben, want onze diensten zitten op schema en de wijze van verkoop 
en definitieve timing van de procedures zullen de komende maanden duidelijker worden en zullen ook 
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aan de Provincieraad worden voorgelegd. Het te realiseren vastgoed heeft een planologische 
bestemming die midden in het stadscentrum de gewenste ruimtelijke functies zoals residentieel en 
kantoren mogelijk maakt. Dus we gaan ervanuit dat er voldoende interesse is.  
Dat brengt mij bij het vraagstuk dat het raadslid Hertog hier heeft opgeworpen en dat mij uiteraard 
bekend is. Voor zover ik weet en ik denk dat dat correct is, is het beschermingsdossier definitief. Dus 
het is een beschermd monument geworden. Ik weet ook dat een derde van het gebouw in handen is 
van de Regie en dat zij ook nog een gebouw hebben in de Savaanstraat. We zijn on speaking terms 
hoe we dat verder gaan realiseren. Er zijn een aantal pistes die te bekijken zijn, maar de 
schattingsverslagen zullen ook wel een rol spelen in het verdere verloop van de procedure, als u 
begrijpt wat ik bedoel. Dus dat zullen we nog moeten bekijken met de Regie, maar we hebben 
ondertussen al twee vergaderingen achter de rug en we hopen dat we daar toch ook een stap vooruit 
kunnen zetten. Ik denk dat ik tot nu toe alles heb gezegd. Nog een laatste referentie naar hetgeen is 
gezegd over de verkoopprijzen indien die niet worden gehaald. We hebben te allen tijde het recht de 
verkoop in te houden of mits gemotiveerde goedkeuring van de Provincieraad tegen een lager bedrag 
te verkopen. Zover zijn we echter nog niet en we gaan de zaken bekijken zoals ze zijn en de zaken 
voor de Provincieraad zoals we ze kunnen klaarmaken. Wat ik nog wil zeggen, het is niet zo als de 
opbrengsten zouden tegenvallen, dat we in liquiditeitsproblemen zullen komen. Dus Leo kan in elk 
geval doorgaan ook al is de realisatie van dat Patrimonium of verbouwing niet gehaald. Ik denk dat ik 
daarmee alles zo veel mogelijk heb kunnen beantwoorden. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed. Volgt iedereen dat ook dat alles is beantwoord daarover? Nee. Mijnheer Hertog. 

De heer Hertog 

Een klein stukje. Ik ben zeer blij met het antwoord van de gedeputeerde dat er in overleg getreden 
wordt, maar ik had ook nog gevraagd of er wanneer het gebouw volledig in onze handen is, nog wordt 
gekeken in plaats van het op de markt te brengen in overleg met andere overheden of belangrijke 
instellingen in onze stad, in onze provincie, toch een nieuwe, prestigieuze bestemming aan het 
gebouw kan worden gegeven in plaats van het te verkopen aan een hoteluitbater. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw Grillaert 

Mevrouw gedeputeerde Grillaert 

Collega Hertog, u weet ook en u heeft de budgetten ook gezien, het is ingeschreven voor 9 miljoen 
euro. Ik kan u nu niets anders zeggen dan dat de verkoop van het Provinciehuis is gepland. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed. Dan kunnen wij overgaan naar de volgende vraag van mevrouw Deene nog altijd over 
Patrimonium, over duurzaamheid en klimaat versus eigen Patrimonium en eigen 
mobiliteitsinfrastructuur. Mevrouw Deene, u heeft het woord. 

Mevrouw Deene 

Dank u nogmaals, mevrouw de voorzitter. De deputatie heeft meerdere malen na beleidsintenties 
verklaard dat ze wenst in te zetten op duurzaamheid en klimaat. Mijn vraag is heel concreet. In welke 
mate zal de deputatie deze ambities vertalen op het vlak van investeringen in haar eigen 
Patrimonium, investeringen in de mobiliteitsinfrastructuur? Ik had dan eigenlijk ook nog de vraag en ik 
weet niet of ik daarop nu een antwoord krijg, op het vlak van de eigen aankoopstrategieën. 



 DEBATTEN 

Provincieraad van 2 december 2019 19 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mevrouw Gillis. 

Mevrouw gedeputeerde Gillis 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Deene, specifiek voor investeringen in functie van het 
energietraject 2050 is 4.500.000 euro voorzien voor het ganse Patrimonium. Na goedkeuring van het 
meerjarenplan zal de dienst Patrimonium een voorstelling van invulling van die middelen uitwerken. 
Daarbij wordt gestreefd naar een optimalisatie met de middelen die ook ter goedkeuring voorliggen in 
het kader van zoals collega Grillaert al heeft gezegd, de conditiestaatmeting en daarvoor is 10 miljoen 
euro voorzien. Dit zijn dus budgetten om de onderhoudsstaat van de gebouwen op te krikken. Bij het 
inzetten van die middelen kan 1 + 1 = 3 worden. Als je bijvoorbeeld het dak moet vervangen, dan kun 
je het ook meteen isoleren dus dan worden zowel voor de conditiestaatmeting als voor het 
energietraject werken uitgevoerd. De maatregelen voor het energietraject zullen zich toespitsen op 
betere regelingen en aanpassingen van verwarmingsinstallaties, isolaties en het beperken van 
energieverliezen. In sommige gevallen is het blijven investeren in afgeleefde gebouwen niet wenselijk 
en we kijken eventueel voor een vervangende nieuwbouw in combinatie met middelen van de 
conditiestaatmeting.  
Nu de vraag over de mobiliteitsinfrastructuur. In overleg met de huidige contractuele uitbater van 
elektrische laadpalen zal worden bepaald hoeveel elektrische laadpalen en waar die laadpunten 
zullen komen. Criteria hierbij zijn de kostprijs voor de elektrische aansluiting en de mogelijke 
rentabiliteit voor de uitbater. De laadpalen worden sowieso geplaatst op ons eigen private terrein dat 
toegankelijk is voor het publiek. Voorlopig wordt gemikt op de nieuwe sites zoals de school voor 
avondonderwijs, VSPW in Sint-Amandsberg of Nieuwdonk, domein Nieuwdonk in Berlare. We willen 
dit zo snel mogelijk uitvoeren in het kader van de energietransitie.  
Nu de eigen aankoopstrategieën. Er is in het voorjaar een werkgroep Duurzame aankopen opgericht 
vanuit de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Die heeft ook al een info-
namiddag georganiseerd voor alle diensten waarbij heel veel ambtenaren en ook mensen vanuit het 
beleid aanwezig waren. Zij zijn bezig een strategie te bepalen. Je kunt natuurlijk niet alles in een keer 
duurzaam aankopen. Zij bepalen waar we in eerste instantie de focus gaan leggen en welk traject 
gaan we daarin volgen. De duurzame aankoopstrategie van het Provinciebestuur is opgebouwd rond 
drie pijlers: circulair, klimaat en sociaal. In de circulaire economie passen we dus tal van strategieën 
toe om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Wij  
kiezen voor een circulaire economie waarbij we dus de kringloop sluiten en producten of 
componenten van producten en materialen hergebruiken voor op straat. Rond het klimaat, om de 
klimaatuitdaging aan te gaan en de opwarming van de aarde tegen te gaan, formuleerde de Europese 
Unie een aantal doelstellingen die eigenlijk alle lidstaten moeten realiseren. De focus hierbij ligt op het 
reduceren van broeikasgassen door in te zetten op energie-efficiëntie, het stimuleren van 
hernieuwbare energiebronnen en het daardoor minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. 
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kiest resoluut voor een transitie van 100% hernieuwbare 
energie, de focus op CO2-vermindering en klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid in 2040. We 
gaan dus nog iets verder dan uiteindelijk Europa. Sociaal. We weten allemaal dat sociale 
ondernemers te werkstelling creëren met het oog op duurzame loopbanen voor mensen uit de 
kansengroepen. Dit is in hoofdzaak een lokaal verhaal, maar we kunnen ook op globaal niveau deze 
sociale doelstellingen realiseren en dit door eerlijke en leefbare lonen te betalen en mensen en 
arbeidsrechten van werknemers in de waardeketen te respecteren. Wij willen als bestuur sociaal 
ondernemerschap stimuleren en we creëren zo meer kansen voor mensen die op een verdere 
afstand van de arbeidsmarkt staan of eigenlijk gewoon geen kans maken op de gewone 
arbeidsmarkt. Daarnaast focust het Provinciebestuur ook op fair trade, leefbare lonen en goede 
werkomstandigheden in de ketens van haar producten. Daarnaast is er ook voor onze eigen aankoop 
aandacht voor vergroening van het provinciale wagenpark. Er zijn aankoopcriteria van toepassing op 
dienstvoertuigen en de keuze gaat naar voertuigen met aandrijftechnologieën en brandstoffen die een 
lagere CO2-uitstoot hebben en hiervoor werd een beslissingsboom opgesteld. 

Mevrouw de voorzitter 

Volstaat dat, mevrouw Deene? Ja, ik zie u knikken. Dan gaan we over naar de volgende vraag over 
Patrimonium van de heer Blommaert over de verkoop van de Nationale Bank in Aalst. Mijnheer 
Blommaert, u heeft het woord. 
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De heer Blommaert 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Na het Patrimonium dat daarstraks opgenoemd werd, zijn er 
natuurlijk buiten de stad Gent nog een aantal steden en gemeenten, 63 nu, vroeger nog 64, of nu nog 
minder waarschijnlijk met de fusies. In ieder geval in Aalst, tenzij ik mij vergis, is daar nog altijd een 
Nationale Bank. Ik herinner mij het begin dat ik hier zat, dat die Nationale Bank werd aangekocht en 
daar hebben diensten van streekontwikkeling gezeten. Ik zie, als ik op het extranet kijk en ik tik in 
Nationale Bank, dat ik zelfs mensen tegenkom die leningen kregen waarover we dan wel hebben 
gesproken, maar daarover gaat het niet. Het gaat over het gebouw Nationale Bank in Aalst. Ik zie dat 
dat een dossier is, dat nu toch een beetje lang begint te duren in die zin dat we de schattingen 
hebben opgesteld en een makelaar hebben aangesteld. En ik zie toewijzingen van een 
leegstandbeheerder. Dan een prijs. Dan is het een keer via FED-net – dat is een website, denk ik – 
waarbij verkopen kunnen gebeuren. In ieder geval, er is een nieuwe basisakte gemaakt, want dat is 
mede-eigendom. Wat ik daar een beetje bizar vind, is dat het laatste wat ik kan lezen over de 
Nationale Bank is van 21 juni 2018 is – tenzij ik mij vergis. Dat is nog altijd ons eigendom en dat ligt 
dossier ergens stil. Nu, ik weet het niet. Mijn concrete vraag is, hoever staat het met die schattingen 
en zo? Ik hoor u ook in vorige dossiers en een aantal collega’s merken dat terecht op, u kunt gaat 
schatten. Een erkende schatter mag schatten wat hij wil maar je moet nog altijd iemand hebben die 
het geeft. Ik hoor u graag bezig, het is geschat voor zo veel, maar dan moet je nog altijd iemand 
hebben die dan zo veel geeft. Dus daar is soms een waanzinnig verschil. Mijn concrete vraag is, 
hoever staat het met dat dossier en gaat men daar proactief te werk? Ik zie dat notaris Van den 
Bosche van Aalst is aangesteld. Wordt daarmee verder nog iets gedaan? Zit daar dan nu een 
makelaar op? Dat is eigenlijk mijn concrete vraag. Dank u.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mevrouw Grillaert. 

Mevrouw gedeputeerde Grillaert 

Dank u wel, mijnheer Blommaert. Het verbaast me uiteraard niet dat u een vraag heeft over een 
Aalsters gebouw. We hebben dat dan ook bewust apart behandeld omwille van de belangrijkheid van 
de stad Aalst. We gaan niet alleen over hen spreken, he. Goed, u heeft daarnet al een bepaalde 
opsomming gegeven van wat er is gebeurd. We hebben twee verkoopprocedures gehad; we hebben 
met FED-net samengewerkt. Dat hebben we opgezegd. We hebben een openbare verkoop 
aangegaan en die leverde geen bod op. Dus ik ben het volmondig met u eens, als ge een schatting 
hebt, dan moet ge nog volk hebben dat dat wil betalen. Het is niet zo dat het dossier stil ligt. Het ligt 
wel stil in de openbaarheid waarmee ik wil zeggen dat er een bepaalde cool down periode is ingelast 
om niet terug met het pand in de openbaarheid te komen om te verkopen, omdat dat duidelijk efkens 
niet aan de orde is. Dat wil niet zeggen dat we niet via andere wegen proberen het pand aan de man 
te krijgen. We zijn voor het moment in onderhandeling met een instantie die eventueel geïnteresseerd 
zou zijn. Ik zeg het met veel voorwaardelijke wijze, omdat die instantie natuurlijk ook nog een bepaald 
bedrag zou moeten ophoesten en daarover is nog enige onduidelijkheid. Het ligt dus niet stil; we zijn 
ermee bezig maar ik zal niet verhullen dat het een zorgenkindje is gezien het feit, en ik ga niet zeggen 
de staat van het gebouw want het gebouw is eigenlijk in goede staat, maar het is de speciale 
constellatie van het gebouw die dat met zich meebrengt. Het is ingeschreven voor 650.000 euro. 
Maar goed, we gaan afwachten wat het geeft. Ik ga niet verhullen dat het een zorgenkindje is. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Blommaert, u wilt daar nog tussenkomen? Ik zie ook nog de heer Evrard en mevrouw De 
Troyer. Mijnheer Blommaert, u heeft de vraag gesteld en u mag eerst. 

De heer Blommaert 

Mevrouw Grillaert, u erft dit dossier natuurlijk, maar als ge zegt, het is ingeschreven voor 650.000 
euro. Wij hebben altijd geweten in ons leven dat vastgoed stijgt. Hier ga ik dan ondervinden, als ik mij 
niet vergis, dat het is gedaald. Gedaald ten opzichte van hoeveel jaar geleden hebben wij dat 
gekocht? Achttien, twintig jaar geleden? Het is dus gedaald in prijs, als ik het goed heb. Als we nu op 
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650.000 euro zitten, dan denk ik dat de schatting toch meer was. Ik denk dat die op 780.000 euro of 
zoiets was. Dus we gaan nu al naar 650.000 euro?  

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Evrard en dan nog mevrouw De Troyer tenzij uw vraag al door de anderen is gesteld. 
Mijnheer Evrard. 

De heer Evrard 

Wel, ik wil het eigenlijk een beetje in het algemeen hebben over het vreemde verschijnsel bij die 
schattingen. Als je zelf iets wilt aankopen, moet je meestal boven de schattingsprijs gaan. En als je 
iets wilt verkopen, dan zit ge meestal onder de schattingsprijs. Ik vind dat wel een beetje een 
vreemde vaststelling.  

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw De Troyer en dan nog mijnheer Roggeman 

Mevrouw De Troyer 

Dat was uw vaststelling, mijnheer Evrard. Goed, mevrouw de voorzitter. Mijnheer Blommaert, uw 
vraag was terecht. U weet dat ik in dit dossier hierover al een vraag heb gesteld hier in deze raad 
omdat dat ook mijn bekommernis is. Niet over Aalst. Wij zijn zustersteden; we zullen het zo maar 
noemen. Mijnheer Blommaert, we zijn collega’s hier in de raad, maar niet van Dendermonde. 
Inderdaad, ik weet dat die vraag is gesteld en dat dat moeilijk ligt. Voor wat betreft de schatting, als 
dat is geschat door een beëdigd schatter, dan is dat inderdaad een schatting die voor geldig en 
waarachtig moet worden genomen. We kunnen allemaal zeggen, te veel of te weinig, maar voor 
degene die het moet kopen, zal het altijd te veel zijn en voor degene die het moet verkopen, zal het 
altijd de weinig zijn. Maar ik weet me te herinneren in mijn vraag – maar ik weet niet meer goed het 
antwoord – dat dat ondertussen toch een huuropbrengst oplevert en dat daar een vennootschap inzit 
die dat huurt. Dus de huuropbrengsten, het enige wat we goed moeten doen en in het oog moeten 
houden, is inderdaad of dat die indexaanpassingen gebeuren. Men weet ook, collega’s, wanneer men 
een schatting heeft laten uitvoeren in 2016-1017 en men heeft de waarde, dan past men daar 
gewoon de ABX-index op toe. Dat is tegenwoordig gangbaar want ge kunt niet altijd een nieuwe 
schatting laten doen. Dat kost ook geld. Als men die ABX-index gewoon aanhoudt zoals wij dat ook 
doen in ons beroep, dan heeft men een correcte waarde. Allez, ik wil daarover een schriftelijke vraag 
stellen. Dus dat toch wel wordt opgevolgd dat de huur, dat het wordt verhuurd, de 
huurovereenkomsten, dat daar de index op wordt toegepast. Dus zolang dat verhuurd wordt, mijnheer 
Blommaert, staan daar inderdaad huuropbrengsten tegenover. Ik neem nota, mevrouw de 
gedeputeerde, dat dat in onderhandeling is voor de verkoop. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Roggeman. U bent ook van Aalst, dacht ik? 

De heer Roggeman 

Ja, zeker. Heel kort. Toen ik mijn vraag wilde stellen, was nog niet bekend dat het werd verhuurd. Ik 
wilde juist naar de huidige status van het gebouw vragen, want ik ben ook van Aalst en ik weet dat er 
een huurder in zit, maar dat was nog niet vermeld. Maar goed, dat is ondertussen opgelost. Dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw Grillaert. 
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Mevrouw gedeputeerde Grillaert 

Ik wil alleen meegeven in afwachting van eventuele koop of wat dan ook, dat het pand nu is verhuurd 
aan een leegstandsbeheerder. Die zorgt ervoor dat het gebouw up to date wordt gehouden en dat het 
niet achteruit gaat. U weet, een gebouw dat leeg staat, gaat achteruit. In die zin is het nu verhuurd 
aan een leegstandsbeheerder dus er zitten wel effectief mensen of een organisatie in. Dat is het 
enige wat ik er nog aan kan toevoegen. De heer Blommaert heeft nog een toevoeging, zie ik. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Blommaert. 

De heer Blommaert 

Dank u. Nog een kleine vraag. Ik hoor u zeggen 650.000 euro. Maar voor die prijs mag het toch niet 
worden verkocht? Dat is toch een bedrag dat serieus onder de schatting ligt zelfs rekening houdend 
met die index? Moet dat dan opnieuw worden geschat? Hoe gaat ge dat dan doen? Gaat ge zeggen, 
er is iemand die een bod geeft van zo veel of moet u dat weer naar hier komen, naar de 
Provincieraad?  

Mevrouw gedeputeerde Grillaert 

Sowieso als een schatting twee jaar oud is, dan zullen wij een nieuwe schatting laten uitvoeren. Maar 
als het bod lager ligt dan de schatting, dan is het net zo als de voorgaande vraagstelling en mijn 
antwoord daarop, dat we daarvan gemotiveerd kunnen afwijken tenzij we het naar de Provincieraad 
brengen en dat we daar een ja of een nee over kunnen geven. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Dan kunnen we dit punt afsluiten en overgaan naar de vragen over communicatie. Mevrouw De 
Troyer, u had een vraag ingediend over de communicatie over en vanuit de Provincieraad, de 
regionale televisie en ook de heer Evrard had een gelijkwaardige vraag ingediend over de 
uitzendingen op de regionale televisie. Ik stel voor dat jullie die vragen na elkaar stellen en dat er één 
antwoord komt. Mevrouw De Troyer. 

Mevrouw De Troyer 

Goed, mevrouw de voorzitter. Wij gaan rap vandaag. Inderdaad, communicatie. U weet, collega’s, dat 
ik hier al eens tussengekomen ben. Dus communicatie over en vanuit de Provincieraad. Ik vind dat 
persoonlijk zeer belangrijk en ook dat wij goed benadrukken wat het verschil is tussen TV-Provincie, 
TV-Provincieraad en ook bij komende samenwerkingsovereenkomsten met de regionale zenders. Wij 
moeten toch, collega’s, en iedereen is het er over eens, counteren van een a- en antipolitiek vanuit de 
Provincie. Ik vind dat men dat kan doen door kennismaking met de Provincie, met de beleidsmensen, 
met het werk dat jullie met respect, alle dagen doen, met de rondleidingen die gegeven moeten 
worden. Ik zou dan toch willen vragen om een duidelijke visie op communicatie over en vanuit die 
Provincieraad. Een politieke communicatie en dan, ik zeg maar zoiets, een eigen communicatie 
Provinciale Staten zoals in Nederland. Wij hebben al eens een bezoek gebracht met een commissie 
aan Nederland. Ik moet daar toch eens uit leren. Waarom? Ik zeg, daar gebeurt die communicatie. 
We hebben hier een politiek forum, mensen. Wij zijn hier beleidsmensen, wij zijn hier verkozenen. 
Laat ons een onderscheid maken tussen wat hier in de Provincieraad gebeurt, wat het beleid is en 
kom daarmee naar buiten. Dat is denk ik, het kanaal van onze TV-Provincie, TV-Provincieraad. Ik 
herinner mij nog de tussenkomst van de fractieleider van Open VLD die zegt, er zijn ook nog andere 
communicatiekanalen. Dat is juist, maar ik spits mij hier toe op TV-Provincie en TV Provincieraad via 
de regionale zenders, want ik blijf daarvan overtuigd, heel wat Oost-Vlamingen kijken daarnaar. Dank 
u. 

Mevrouw de voorzitter 



 DEBATTEN 

Provincieraad van 2 december 2019 23 

Dank u, mevrouw De Troyer. Mijnheer Evrard. 

De heer Evrard 

Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, dat is ook mijn vaststelling dat er inderdaad nog heel veel mensen 
kijken naar AVS. Ik vraag me af of de deputatie deze uitzendingen zoals ze momenteel zijn, eigenlijk 
evalueert. Zal dat ook in de toekomst zo zijn of moeten wij veranderingen verwachten? Wordt er meer 
of nog minder zendtijd voorzien? Is het enkel de bedoeling om de realisaties van de Provincie, lees 
de gedeputeerden, in de verf te zetten of zal er ook echt ruimte zijn voor het politieke debat? 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mijnheer Moens. 

De heer gedeputeerde Moens 

Dank u wel. Het debat is hier inderdaad ik denk in oktober reeds gevoerd. Het is dus zo en ik zal het 
misschien toch nog even schetsen, dat wij in mei de bestaande samenwerkingsovereenkomst met de 
regionale zenders voor één jaar hebben verlengd. Dit dus tot mei 2020. Daarbij werd met de zenders 
besproken de producten, de programma’s, de werkwijze van invulling en realisatie, het 
spreidingsritme en dergelijk meer, dat waren items die toen aan bod kwamen en dat we die inderdaad 
hetzelfde gingen laten verlopen tot mei 2020. Dit was eigenlijk een overgangsmaatregel en dan is het 
de bedoeling dat we de evaluatie ook zouden doen. TV-Provincie, wat doen we daar? Dat gaat 
dikwijls over een specifiek product, een realisatie of een aspect van provinciale dienstverlening dat we 
onder de aandacht willen brengen. En net zoals in het verleden en dat is ook niet nieuw is TV-
Provincieraad eigenlijk een beknopt verslag van enkele punten uit de zitting van de Provincieraad. Ik 
ben het met u eens, mevrouw De Troyer, dat wij de a-politiek en de antipolitiek moeten counteren, 
maar dat is natuurlijk breed. Ik weet niet of wij dat bij de Provincie zelf kunnen doen. Ik denk dat we 
daar wel het voorbeeld kunnen geven door correct en goed en respectvol met elkaar om te gaan, 
maar ook naar onze burgers toe. Dat is uw grote bekommernis, dat we die communicatie naar onze 
burgers hebben. Ik heb al in mijn openingstoespraak aangegeven – maar u was er nog niet – dat dat 
voor ons toch wel een belangrijk partnerschap is die Oost-Vlamingen echt wel proberen te 
informeren, betrekken is misschien een groot woord, maar ze toch wel laten voelen dat we er zijn als 
Provincies. Natuurlijk is het zo, wie zich echt interesseert aan deze materie, die heeft natuurlijk wel 
een aantal middelen, een aantal tools om te gebruiken. Ik denk dat we dat niet mogen overschatten. 
Die openheid is er. We hebben de live streaming. Je kunt zaken opvragen. Alles is openbaar. Maar 
we moeten daarin niet overdrijven. Nu ook deze keer zal TV-Provincieraad aanwezig zijn. We doen 
dat iedere keer bij de start van het meerjarenplan. Ik denk dat die afleveringen woensdag opgenomen 
zullen worden met een quote van de fractieleiders. We proberen dat ook via verenigingen die willen 
komen. Daarmee doen we rondleidingen. Dat gaat via Visit of Andante, waar ze een stuk uitleg 
krijgen over de werking van de Provincieraad maar ook over de kunstwerken die er aanwezig zijn, 
over de architectuur. Dat speelt mee. Natuurlijk, de Provincie zelf, de provinciale communicatie, die 
hanteert ook wel de normen inzake de overheidscommunicatie zoals die is beschreven in het 
bestuursdecreet en daarover kan geen twijfel bestaan. In de officiële communicatie is er dan eigenlijk 
ook geen ruimte voor pure politieke stellingname. Dat gebeurt ook correct. Los daarvan, mevrouw De 
Troyer, zijn wij onze kiezers wel iets verschuldigd. Dat zijn de mensen die in u en in mij en in ons 
vertrouwen hebben gesteld. Dat belet ons natuurlijk niet om zelf een stuk in communicatie te gaan 
over wat we daar doen. Ik zeg niet dat dat allemaal zo gemakkelijk is. Binnen een gemeenteraad kan 
dat misschien iets vlotter. Maar op zich hebben we daartoe wel de mogelijkheid.  
U verwijst ook naar Nederland. Ik vind dat een boeiende vergelijking, maar ik heb binnen dit jaar toch 
ook wel geleerd dat we geen appelen met peren mogen vergelijken. De Provinciale Staten in 
Zeeland, dat is gelijklopend maar dat is ook niet volledig gelijklopend en in Nederland hebben ze ook 
minder bestuursniveaus, dat speelt ook een rol. Die persaandacht is er ook wel een stuk. Dus ik vind 
dat een gevaarlijke vergelijking. Als ik dan toch moet vergelijken, dan maak ik graag de vergelijking 
met andere provincies en ik heb dat hier ook wel gezegd in het verleden. Dan zitten we eigenlijk wel 
goed. U zegt, de deputatie in de kijker zetten. Als we die vergelijking maken met sommige andere 
provincies, en ik zeg sommige, dan zijn wij eigenlijk zeer braaf. Ik vind niet dat wij onszelf als 
deputatie heel veel in de kijker zetten. Ga lekker op vakantie naar de kust en kijk dan een keer naar 
de regionale zenders of doe een keer een fietsvakantie in Limburg. U zult er andere dingen zien en u 
zult versteld staan. Ik geef dat toch maar mee. Dat is een bedenking. Op dat gebied zijn we 



DEBATTEN 

24 Provincieraad van 2 december 2019  

evenwichtig. Die evaluatie moet inderdaad gebeuren. Als ik nu terugkijk, dan weet ik niet of er meer 
veranderingen mogelijk zijn. Onze budgetten liggen vast. Dus het zal ongeveer hetzelfde zijn. We 
gaan andere accenten nemen. Dat kan, maar ge kunt er nog geen uitspraak over doen. Het loopt nog 
een tijdje. Ik zal dat ook afstemmen met onze dienst Communicatie. Ik vind dat we het globaal niet zo 
slecht doen en dat we relatief goed zitten. Dus die budgetten, die zullen dan ook wel behouden 
blijven. Ook jullie zijn een stuk vragende partij. Je hebt zelf gezegd, die uitzendingen worden toch nog 
wel vrij veel bekeken. We worden daarop aangesproken. Wat ik wel zou willen doen, is dat we 
misschien meer aftoetsen bij TV-Provincieraad en dat we kijken naar die thema’s waarbij onze 
burgers misschien meer rechtstreeks belang hebben. We hebben veel thema’s, maar als je een 
Provincieraad overloopt, gaat het soms ook zaken die we dan in beeld brengen omdat we geen 
andere items hebben waarbij u de vraag kunt vaststellen, is dit nuttig voor onze burger. Ik zie een 
aantal mensen knikken. Ik denk dat dat een terechte vraag is. Wij zijn bezig met ons 
communicatieplan. We gaan niet onszelf als Provincie in de kijker zetten. Daaraan heeft de burger 
geen boodschap. Maar we gaan de producten, de diensten die we hebben, sterker in de kijker zetten 
en dat zullen we dan hanteren als uitgangspunt. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mevrouw De Troyer, mijnheer Windels, mijnheer Blommaert, mijnheer Evrard. Eerst 
mevrouw De Troyer. 

Mevrouw De Troyer 

Goed. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mijnheer de eerste gedeputeerde, ik ben blij en gelukkig met 
uw antwoord. Ik vind dat goed. Waarom stel ik die vraag? Ik weet, ik duw en ik blijf duwen. Waarom? 
Jullie staan ook voor de verandering, dus ik heb mijn hoop een beetje op jullie gezet. Inderdaad, jullie 
zijn goed. Ik kan dat ook zeggen. Als jullie goed zijn, zijn jullie goed. Maar goed zijn, zeg ik altijd, dat 
kan beter. We moeten beter, we moeten vooruit, we moeten hoger. We mogen appelen niet met 
peren vergelijken of welke soort fruit ook. Mijn vergelijking naar Nederland is er gekomen omdat 
collega’s in Nederland, als ge mijn visie moest weten over hoe het nu verder moest gaan met onze 
provincies gelet op de afschaffing van de provincies, dan heb ik daarover een duidelijke visie. Ik heb 
altijd duidelijk gezegd, laat de deputatie de deputatie zijn met ondersteunende kabinetten, maar laat 
ons Provincieraadsleden ook inderdaad Provincieraadsleden zijn met ook ondersteunende 
kabinetten, met een eigen communicatie. Dat zal democratie in mijn ogen betekenen. Dat zal mijn 
visie zijn voor wat betreft de provincies. Op lange termijn is dat het beleid. Vandaar dat ik zeg, goed. 
Gaan we ons nu vergelijken met andere provincies? Mijnheer de eerste gedeputeerde, ge weet, wij 
zijn fier op Oost-Vlaanderen. Wij zijn fier op Oost-Vlaanderen. Wat ze daar in Limburg doen en in 
Antwerpen, ik kijk soms naar Limburg en Antwerpen om te kijken of dat uw collega’s gedeputeerden 
van dezelfde politieke strekking ook hetzelfde hebben gedacht. Ik was blij dat er soms eens andere 
gedachten zijn. Dat is niet erg, mijnheer de eerste gedeputeerde. Ik vind dat trouwens interessant. U 
zegt terecht en ik hoor dat graag, wij zijn dat onze burgers verschuldigd. Ja, wij zijn communicatie 
verschuldigd aan onze burgers. En wij kunnen dat perfect. Waarom? Dat zal meegenomen worden in 
mei. Ik vertrouw deze deputatie. Waarom kunnen wij niet koploper zijn om op een andere manier 
Oost-Vlaanderen in de picture te zetten? Ge gaat eens zien hoeveel provincies naar ons gaan kijken 
dat wij dat wel kunnen doen op een andere manier, de betrokkenheid van ons politiek beleid of van 
het andere provinciale beleid in de kijker zetten. Ik denk niet dat dat moeilijk kan zijn. Met duidelijk 
gemaakte afspraken moet dat mogelijk zijn. Ge weet, mijnheer de eerste gedeputeerde, ik ben al blij 
als erover wordt nagedacht en ik weet, binnenkort, binnen zes maanden kom ik nog een keer weer 
met zo’n vraag van u heeft mij beloofd dat dat in mei geëvalueerd ging worden. Awel, ik heb daarmee 
geen probleem. Ik denk dat wij de kans hebben voor onze provincie. We blijven toch bestaan. Ik denk 
niet dat men ons hier gaat afschaffen. We zitten hier met 36. Ons verkleinen? Ik denk dat dus ook 
niet. Dus neemt van dit alles gebruik en zegt, wij gaan over tot een communicatie. En wij tonen aan 
Vlaanderen en aan de andere provincies dat het anders kan. Voilà. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Windels. 

De heer Windels 
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Dank u wel. Ik wil nog een bijkomende suggestie doen. Ik denk dat ik die opmerking al eens heb 
gemaakt de eerdere keren dat we erover hebben gesproken. Wat soms een misvatting is, is dat men 
zou denken dat je niet overtuigd bent, en ik ben daar wel van overtuigd, dat er mensen naar kijken die 
daarin effectief zijn geïnteresseerd. Ik ben er heel  hard van overtuigd dat er vandaag heel veel 
mensen niet naar kijken. Er zijn andere formats en als we die analyse maken, dan moeten we niet 
kijken naar wie we vandaag bereiken, maar dat we moeten vertrekken van wie willen bereiken. Als we 
die doelgroep willen verjongen, dan moeten we kijken of de juiste kanalen vandaag worden gebruikt 
en of er niet iets bij moet. Content is er. En eens dat het is gemaakt, kunt ge er van alles mee doen 
op verschillende kanalen. Sorry, het is mijn job, dus ik ben daar nogal mee bezig. Wat ik vandaag 
vaststel, is dat er misschien mogelijk wat te weinig dynamiek in het geheel zit. Maar ook, en dat vind 
ik een heel goede opmerking die u maakt, laat ons de mensen informeren over de dingen die hen 
interesseren. Maar laat ons vooral kijken hoe we het gaan verpakken en hoe we het bij de juiste 
mensen gaan brengen.  
Ik wil nog een opmerking maken. U zei ergens in het begin, dat dit mogelijk het belangrijkste debat 
van deze legislatuur is voor de komende drie dagen en ze zijn hier niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Ik 
weet niet wie daarover iets te zeggen heeft. Ik weet niet of dat nu het verschil gaat maken ja of neen. 
Ze komen dan woensdag, maar ik denk dat er heel wat dingen aan bod gaan komen vandaag en 
morgen die we dan woensdag niet gaan herhalen. Dus dat is misschien niet zo slim om het op die 
manier te doen. Ik herhaal hetgeen ik in het begin zei. Ik denk dat we een analyse moeten maken of 
we voldoende de jonge mensen bereiken met wat we vandaag maken. Als we willen verbreden, dan 
moeten we eens kijken als we die doelgroep willen verjongen en het verhaal van de Provincie en wat 
wij doen, willen vertellen, dan moeten we goed analyseren wat er vandaag niet wordt gedaan en niet 
alleen wat er vandaag wordt gedaan. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Blommaert. 

De heer Blommaert 

Collega De Troyer, het is inderdaad zo dat wij fiere Oost-Vlamingen zijn en we hebben natuurlijk 
graag dat wat hier wordt gezegd, bij zo veel mogelijk mensen in de huiskamer terecht komt. Als ik me 
niet vergis, en dat is natuurlijk spijtig maar we kunnen er niet veel aan doen, liggen veel Oost-
Vlamingen niet wakker van de Provincieraad. Dat is nu eenmaal een realiteit. Wij moeten wel ons 
best doen om wat wij als restbevoegdheden hebben, dat we daarmee het beste doen en dat we 
communicatief zo ver mogelijk geraken. Het is inderdaad zo dat we in het begin hier waren met in de 
negentig, toen met in de zeventig, nu met in de dertig en waarschijnlijk zijn we de volgende keer met 
in de tien. Ik heb dat al uitgerekend. En dan zitten er nog twee gedeputeerde. Links en rechts een 
gedeputeerde en dat is alles. Dus dat scenario staat in de sterren geschreven. Dit geheel ter zijde. 
Wat ik wel vind, en ik heb de laatste keer gekeken naar TV-Provincie, dan zou ik om te beginnen 
vragen die naam te veranderen. Ik zou daarvan TV-Deputatie maken. Ik moet eerlijk gezegd collega 
Evrard gelijk geven. Eigenlijk zijn er drie of vier gedeputeerden – die worden altijd in de gang 
geroepen, een plechtig moment – en daar mogen ze dan hun speech geven. En tussendoor komt er 
dan een keer iets van de oppositie. Dat mis ik wel. Ik vind het spijtig. Als ge dat programma bekijkt, 
dan is het van daar is dat gebeurd en daar is dat gebeurd. Iedereen geeft zijn visie, maar over 
sommige dingen hier in de Provincieraad, sommige vragen, daarover wordt zwaar gediscussieerd en 
dat leeft onder de mensen, maar daarover zie je niets. Ik heb daarover eigenlijk een vraag. Wie 
beslist er uiteindelijk wat er wordt uitgezonden? 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Evrard, u had nog een tussenkomst. 

De heer Evrard 

Nog een paar zaken. Live streaming, in Gent hebben ze dat een keer bijgehouden, de laatste die 
intrad in een stad van 260.000 inwoners: 19 kijkers. Dus ik denk als we dat extrapoleren naar de 
Provincie, dat er waarschijnlijk minder kijkers zijn dan Provincieraadsleden.  
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Die uitzendingen, dat is inderdaad altijd in hetzelfde format. Er wordt iets verteld door iemand buiten 
beeld, een interviewer met een gedeputeerde. En als er tijd overblijft, mag er nog iemand van de 
oppositie ook iets zeggen. Soms, ja. En dan meestal nog dezelfde persoon. Ik wil maar zeggen, wij 
zijn hier een politiek orgaan en ik vind dat de mensen mogen weten dat we hier een politiek orgaan 
zijn en dat er hier inderdaad wordt gediscussieerd en dat er besluitvorming plaatsvindt. De mensen 
weten dat dus niet. Die zeggen mij soms, ja, ik heb u zien zitten. Zo is dat. Die mensen denken 
waarschijnlijk dat ik hier een keer in de maand, de woensdagnamiddag gezellig kom doorbrengen met 
een tas koffie, al dan niet een glas Spa. Ik wil maar zeggen over parlementen en gemeenteraden, 
daarover wordt uitvoerig bericht in de krant. De Provincieraad komt ook in de pers niet aan bod tenzij 
er een schandaal is. Maar zelfs die hebben we bijna niet meer. Ik vind dat de politieke kant van de 
Provincieraad wel eens wat meer in beeld en aan bod mag komen. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Evrard. Aan een aantal zaken kan misschien wel iets worden gedaan. Mijnheer 
Moens, ik geef het woord aan u. 

De heer gedeputeerde Moens 

Ik wil eerst reageren op de suggesties van mijnheer Windels. De vraag van mevrouw De Troyer was 
gericht aan TV-Provincie en TV-Provincieraad. Wij zijn bezig een oefening aan het maken naar 
bredere communicatie toe en wij weten ook dat er meer formats zijn, dus we willen naar de toekomst 
toe daarop inspelen. We hebben uw suggestie ook wel meegenomen omdat ik er ook wel achter sta. 
Het is inderdaad een beperkte doelgroep die je daarmee bereikt.  
De politieke aandacht, de media-aandacht die wij krijgen, is inderdaad bekend maar de journalisten 
worden altijd uitgenodigd. Die kunnen komen. Ik vind het soms frustrerend hoeveel persberichten 
onze communicatiedienst verstuurt. Dat is goede communicatie, maar misschien is dat niet 
sensationeel genoeg. Of teveel? Ik weet het niet. Je moet natuurlijk goed informeren. We hebben een 
brede dienstverlening met veel producten, dus dat moet je wel doen. Als de suggestie zou zijn dat we 
gaan naar een soort villa politica, dat denk ik ook niet dat het dat moet zijn. Daarvan ben ik geen 
groot voorstander. Dan denk ik dat ge soms de antipolitiek of de a-politiek nog extra voedt. Dus dat 
wil ik niet. Ja, wij nodigen de journalisten uit. Ze zijn welkom. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Windels en mevrouw De Troyer, kort alstublieft.  

De heer Windels 

Ik zal heel kort zijn. Ik denk dat we dat ook moeten zijn. Dat is juist mijn punt. Ik denk dat we onze 
boodschappen beter moeten verpakken, korter moeten maken en ervoor moeten zorgen dat de 
mensen het verstaan. Ze verstaan het niet. Dat is vaak het probleem. En ze weten inderdaad niet wat 
wij hier nu doen. Ik volg de heer Evrard in veel dingen niet, maar ik vind het jammer dat de kijkers zijn 
humoristische tussenkomst van daarnet niet gaan zien. Ze waren hier dus niet. Mijn punt is, en dat 
wilde ik eerst nog even maken, dat er twee  dingen zijn: voorlichting en communicatie. Ge moet die 
twee dingen niet door elkaar halen. Als we praten over communicatie en het dynamische en 
voorstellen wat er hier aan politiek debat gebeurt, dan heb je het effectief over communicatie. Via een 
voorlichtingsaanpak wordt er vandaag eigenlijk te veel gedaan doordat het te veel, te saai, te moeilijk, 
te lang, in het verkeerde format en met de verkeerde tone of voices is. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw De Troyer nog kort. 

Mevrouw De Troyer 
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Zeer kort. Mijnheer Evrard, als ze aan u vragen wat zit u daar te doen, dan vragen ze bij mij thuis, wat 
zit ge daar zo lang te doen? Dat duurt daar uren. Wat zit ge daar zo lang in de Provincieraad te doen? 
Wat zitten ze daar allemaal zo lang te doen? Wat? Mijn fout? O, ja.  
Mijn tweede tussenkomst, mijnheer de eerste gedeputeerde, we gaan er inderdaad geen villa politica 
van maken want ik denk dat de kostprijs voor een Linda te vinden, ik denk dat dat nimmer binnen 
onze budgetten zal zijn.  

Mevrouw de voorzitter 

Goed. Mijnheer Moens wil nog kort reageren. 

De heer gedeputeerde Moens 

De vraag was gesteld door de heer Blommaert, wie beslist wat er op komt. Als ik niet zou 
antwoorden, dan zou je zeggen, u wilt dat ontlopen. Wel, nee, nee. Ik was het vergeten. Ik had het 
wel opgeschreven en ik wil daarop toch een antwoord geven. Het is zo dat onze dienst Communicatie 
altijd een voorstel doet op basis van de agenda van de Provincieraad. Meestal wordt dat volledig 
behouden. Ik denk dat er misschien een ene keer een uitzondering op is geweest en dat ik zeg, wat 
heeft onze burger daaraan net aan dat punt? Dus dan wordt dat een keer gewisseld, maar dat is zeer 
uitzonderlijk. Als je het dan hebt over de oppositie, dan ben ik niet de man die zegt, dat nu mevrouw 
De Troyer drie keer achter elkaar de vraag van de maand heeft gesteld. Dat is dan omdat het 
misschien puur een interessante vraag is die voor de burger een meerwaarde kan zijn. Ik denk dat uw 
laatste vraag kan zijn rond de parking op de provinciale domeinen. Dat was iets wat leefde op dat 
moment en wat op dat moment vrij veel in de actualiteit was. Dat is dan een toeval. U bent ook al aan 
het woord geweest, mijnheer Evrard. Toch wel, hoor. Dan heeft u die uitzending niet gezien. 

De heer Evrard 

Ene keer op zes jaar, dat was eigenlijk een gemiddelde, want we waren toen met in de 70 
raadsleden. Als ge twee keer daarop geweest zijt, dan was dat goed en dat wil uiteindelijk zeggen dat 
ge uw werk had gedaan. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Ik stel wel dat we het punt Interne organisatie nog vandaag afronden. Ik had gezegd dat 
we gingen stoppen rond 18.00 uur, maar ik had gedacht dat wij sneller gingen vorderen. Dus nog 
deze drie vragen zou ik graag vandaag nog willen afwerken en dan kunnen we morgen starten met 
het Ruimtelijk omgevingsbeleid. Dus mijnheer Scheire, het woord is aan u. 

De heer Scheire 

Dank u, mevrouw de voorzitter. Eerst nog een kleine opmerking voor de heer Evrard. Als ge wilt, 
kunnen we altijd wel schandalen creëren, hoor. Dat is geen probleem. 
Nu, mijn tussenkomst. Beste collega’s, in het bestuursakkoord lezen we ‘Digitaal is de toekomst. We 
evalueren de vernieuwde website en we kijken waar we de landingspagina beter kunnen afstemmen 
op de behoefte van de gebruikers. Een gescheiden toegang voor burgers en professionelen is hierbij 
aangewezen. Hoewel we ook digitaal helder communiceren, is het van belang dat de professionelen 
meer gespecialiseerde informatie krijgen. Om mee te zijn met de digitale revolutie zorgen we voor 
continue bijscholing van alle diensten. De overgrote meerderheid van de interne en externe 
communicatie van de Provincie verloopt digitaal. Daarom beperken we de papieren versie tot het 
minimum.’ 
Nu mijn vragen. Kan de deputatie aangeven welke initiatieven reeds zijn genomen om deze 
doelstelling te realiseren? Welke communicatiemiddelen die nu nog op papier worden uitgegeven, 
zullen in de toekomst worden gedigitaliseerd? Is er een project gepland om de website van de 
Provincie aan te passen aan de doelstelling uit het beleidsplan? Het opbouwen van een goede 
website is niet zo zeer een technisch probleem. Alles staat of valt met het actueel houden van de 
inhoud. Is er voorzien in een organisatie binnen de Provincie om de kwaliteit van de teksten te 
verifiëren en de publicatie ervan te garanderen? Zijn de diensten voldoende opgeleid om binnen deze 
context te kunnen werken? Dank u. 
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Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Moens. 

De heer gedeputeerde Moens 

Dank u wel, mijnheer Scheire. Ik zal de vragen beantwoorden volgens dat u ze heeft gesteld. 
Natuurlijk, 2019 was een overgangsjaar, maar vanaf 2020 zal die focus op digitalisatie of digitale 
communicatie zeer sterk worden doorgetrokken. De communicatie naar onze burger, naar de Oost-
Vlaming verloopt eigenlijk nu al in vrij grote mate via digitale dragers, de website, de sociale media, 
digitale nieuwsbrieven, online media-aankopen en dat zullen we uiteraard wel verder zetten. De focus 
ligt daarbij op de communicatie over onze topproducten zoals ons recreatiedomein, de erfgoedsites, 
de fietssnelwegen, de wandelroutes, de streekproducten, onze onderwijsinstellingen en dergelijke 
meer. Het is de bedoeling om de print enkel als uitzondering te hanteren op die plaatsen waar die een 
meerwaarde vormt binnen een in hoofdzaak digitale communicatiemix.  
Uw tweede vraag. De Provincie voert haar communicatie zo gericht mogelijk naar verschillende 
doelgroepen. Dat zijn de lokale besturen, de kennisinstellingen, verenigingen en ondernemingen en 
andere belangrijke partners. De communicatie naar die doelgroepen zullen we maximaal digitaal laten 
verlopen. Waar vroeger nog veel sectorpublicaties in print werden gerealiseerd, gaan we dat echt wel 
afbouwen.  
Op uw derde vraag. Op dit moment staat hier ons nog geen project in de steigers. In eerste instantie 
werkt de webdienst samen aan de integratie van de publieksentiteiten. U weet het, we hebben dikwijls 
aparte website van onze recreatiedomeinen maar ook van onze scholen, van onze erfgoedsites. Dat 
willen we volledig integreren in de algemene website, zodat we qua uitstraling en zelfs als 
functionaliteit op meer uniforme manier zullen communiceren en dat die website ook op die manier zal 
zijn opgebouwd. Daarnaast is er een project gestart om vanaf het schooljaar 2020-2021 de 
onderwijsinstellingen op een vergelijkbare manier te integreren zowel wat betreft 
designfunctionaliteiten en nadien onderzoeken we in welke mate een gescheiden toegang voor 
professionelen de meest efficiënte manier is om onze digitale communicatie te voeren. Een belangrijk 
aspect daarbij is natuurlijk de beheersbaarheid van die informatie wat aansluit bij uw volgende vraag. 
Bij de herwerking van de website is bewust gekozen voor een centrale webredactie binnen de dienst 
Communicatie met een beperkt aantal decretale webredacteurs. Deze medewerkers zijn opgeleid in 
webredactie. Dit is om de informatie zo goed mogelijk te controleren op de juistheid en de actualiteit. 
Het webteam maakt ook gebruik van een tool die toelaat de volgende zaken op te sporen zoals 
bijvoorbeeld gebroken links op de pagina en documenten en eventuele typfouten.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Volstaat dat antwoord, mijnheer Scheire? Ja. Dan ga ik nog twee vragen laten stellen onder 
Besturen, erediensten en niet-confessionele gemeenschappen. Dat is een vraag van de heer 
Mestdagh en van mevrouw Deene, maar ik weet niet of zij de vraag aan iemand heeft overgemaakt. 
Het antwoord zal eigenlijk gelijkwaardig zijn want het zijn eigenlijk twee vragen die gelijk lopen en 
over hetzelfde gaan. Dus mijnheer Mestdagh, ik stel voor dat u uw vraag stelt.  

De heer Mestdagh 

Ik zal kort zijn want uiteindelijk zal de discussie over het onthaalcentrum voor het Lam Gods hebben 
we al dikwijls gevoerd in de voorbije maanden dit halfrond. Het gaat eigenlijk over twee zaken die ik 
wil vragen. De eerste gaat over de investeringssubsidie die wij geven, dus de projectenveloppen die 
wij als Provincie geven. Ongeveer 3,3 miljoen euro zoals nu staat ingeschreven. De vraag die ik daar 
heb, is deze. Die 3,3 miljoen euro is natuurlijk maar een hele kleine fractie van de 20 miljoen euro die 
tekort is voor de kathedrale Kerkfabriek. De vraag is vooral, is de kathedrale Kerkfabriek tevreden of 
moet ik zeggen, is dit voor hen afdoende? Met andere woorden, lopen wij geen risico hetzij juridisch, 
hetzij dat er nog een bijkomende vraag zal komen die een bezwaring voor onze meerjarenbegroting 
zal zijn?  
En de tweede vraag gaat over de exploitatie. Dus uiteindelijk is daar nog altijd naar mijn gevoel geen 
100% zekerheid over dat de exploitatie van het onthaalcentrum Lam Gods al dan niet op het conto 
komt van de Provincie. Ik heb van de eerste gedeputeerde begrepen dat er natuurlijk twee denkpistes 
zijn. Het kan zijn dat het een positief verhaal is en dat het uiteindelijk zelfs een cash flow kan 
betekenen voor de Provincie. Desalniettemin is dat toch vooral een vraag naar transparantie en 
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duidelijkheid over hoe we met zowel de investering als met de exploitatie omgaan in deze 
meerjarenbegroting. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Moens, u geeft daarop nu een antwoord en de vraag van mevrouw Deene sluit daar eigenlijk 
bij aan. Mevrouw Dooms, u zat te zwaaien? 
 

Mevrouw Dooms 
 
U weet misschien van mevrouw Deene haar vragen, maar misschien had ze naast haar papier nog 
wel van alles en nog wat opgeschreven wat ze toch nog wilde zeggen. We gaan er nu vanuit dat het 
een gelijklopende tussenkomst was. Maar wij zijn daarvan niet 100% zeker want we kunnen niet in 
mevrouw Deene haar hoofd kijken. Dus het is misschien beter dat zij morgen toch nog de kans krijgt 
om de vraag te stellen.  

De heer gedeputeerde Moens 

Inderdaad, we kunnen niet in haar hoofd kijken, maar in feite was haar vraag, hoeveel zal de 
Provincie bijdragen in de investeringsenvelope. Daar komt het op neer. Dat is 3 miljoen euro, 
mijnheer Mestdagh, en eigenlijk geen 3,3 miljoen euro want die 0,3 miljoen euro komt ook andere 
jaren terug. Er zijn ook nog andere investeringen die moeten gebeuren. Het gaat over enveloppen 
van 3 miljoen euro. Je hebt de situatie nog een keer mooi geschetst. Ik vond dat ook belangrijk, want 
we hebben die traditie niet, maar als het gaat over zulke grote projecten, dat we de Kerkfabriek zelf 
een keer het woord geven om die situatie te verduidelijk en wel om twee redenen. Het is een zeer 
complex dossier en jullie hebben recht op volledige informatie. Dat brengt ook een keer een ander 
beeld naar jullie toe. Ook voor de Kerkfabriek zelf, omdat dat zeer sterk aantoont dat het iets is wat 
hier leeft. Ze denken dat dat vooral de deputatie is, maar ik vind, we moeten verantwoording afleggen 
naar onze raadsleden en vandaar ook dat ze wel een stuk onder de indruk waren van de discussies 
en de vragen die er werden gesteld. U schetst daar inderdaad een aantal terechte bezorgdheden. 
Daarover kan ik misschien wel kort zijn. Waren zij tevreden met dat bedrag? Zij waren eigenlijk zeer 
tevreden. Het gaat nu over 1,5 miljoen euro nu en 1,5 miljoen euro volgend jaar omdat ze niet wisten 
wat wij gingen doen. Ze waren er eigenlijk wel tevreden over. Wij hebben vorige week woensdag nog 
een decretaal overleg gehad met de kathedrale Kerkfabriek. Dat was eigenlijk al het vierde decretale 
overleg dat wij hebben gehad. We doen er normaal twee, maar bij zulke complexe dossiers vind ik 
het wel belangrijk dat we dat op de voet volgen. Tijdens dat decretaal overleg werd natuurlijk ook de 
laatste stand van zaken van dit dossier opgemaakt. Ik zal toch wel een beetje schetsen hoe dat 
verlopen is. De budgetwijziging voor 2019 is ingediend. Ik had toen ook gezegd dat die 
investeringstoelage van 1,5 miljoen euro voor de restauratie van de kranskapellen was voorzien. Dus 
zij zullen dat aanpassen. Voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan 2025 heeft de 
Kerkfabriek een businessplan ingediend. Daar zijn toen inderdaad enkele berekeningen gemaakt 
zowel langs inkomenszijde, dus het aantal geraamde bezoekers, de verkoop van de tickets als van 
uitgavezijde, dus bijvoorbeeld de personeelskosten en de exploitatiekosten. De cijfers van dit 
businessplan werden verwerkt in een eerste ontwerp. Dat is toen voorgesteld en besproken. Ik heb 
hierbij onmiddellijk opgemerkt dat er een aantal onbekende factoren is en dat er een realistische 
inschatting moet worden gemaakt van de inkomsten en de uitgaven. Dat is natuurlijk niet evident; ik 
versta dat allemaal, maar ik blijf daar toch op hameren. Dat is ook een situatie die we eigenlijk via 
mailverkeer praktisch wekelijks bespreken.  
De Kerkfabriek is in vergevorderde onderhandelingen met een aantal grootbanken. Dat hebben jullie 
al vernomen. Daarbij gaat het om een lening van maximaal 20 miljoen euro en die terug te betalen in 
een periode van twintig jaar. Daarnaast is de Kerkfabriek ook in dialoog met de Vlaamse overheid, 
zowel Toerisme Vlaanderen als Onroerend erfgoed voor het bekomen van een waarborg. Dat is ook 
gevraagd door de banken voor de terugbetaling van die lening. Het verkrijgen van die waarborg wordt 
beïnvloed door de grootheid van de aangerekende rente en de Vlaamse overheid heeft immers een 
hoge rating wat positief is om een lagere rente te bekomen. Ook daarover is er nog geen 100% 
duidelijkheid. Ik wil dat maar meegeven. Die onderhandelingen lopen nog. Ik heb zelf ook contact 
gehad met de minister en ik heb ook aangekaart dat dat wel belangrijk is in dat dossier en hij heeft 
geen neen gezegd. Maar hij heeft ook nog geen ja gezegd. Hij wil dat ernstig bekijken. Ik heb er toch 
wel voor gepleit dat dat zeer belangrijk was.  
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Dan zal de Kerkfabriek die lening dus moeten terugbetalen via de terugverdieneffecten die er zijn. Zij 
houden rekening met een gemiddeld bezoekersaantal van 180.000 tot 200.000 bezoekers per jaar 
wat volgens specialisten intern een redelijke inschatting is. Ik bevraag ook wel de mensen van 
Erfgoed die een verleden hebben vanuit Cultuur en die vergelijkingen kunnen maken met andere 
centra, bijvoorbeeld in Brugge. Waarvoor ik wel gepleit heb, is de prijs van de tickets. Ik wil daarin 
eerlijk zijn. Die inkoopprijzen staan op 1210 op 8 euro een beetje al naar gelang van de categorie. Die 
zijn al een aantal jaren geleden opgemaakt, een twee tot drie tal jaren geleden. Ik denk dat die eerder 
aan de lage kant zijn voor zoiets. Dus op die manier kunnen we ook de inkomsten verhogen.  
Dan zijn er inderdaad ook nog enkele andere investeringsdossiers die aanvankelijk waren gepland 
tijdens het meerjarenplan, maar die hebben we voorlopig on hold gezet. Dit om te wachten totdat er 
meer duidelijkheid is over het bezoekerscentrum. Wat stond er nog bij? De restauratie van de 
Kruisbeuk noord en het altaarpodium. We gaan dat allemaal nog bekijken wat daar kan. Dan is er ook 
nog aan de Kerkfabriek meegedeeld dat ik die 1,5 miljoen euro zal toekennen in 2020, dat andere 1,5 
miljoen euro. Ze waren eigenlijk wel opgelucht. 
Dan heeft diezelfde 27 november na dat decretaal overleg een overleg plaatsgevonden met de 
burgemeester en een aantal schepenen van de stad Gent. Ik weet niet wat daar is verteld en of daar 
toezeggingen zijn gedaan. Nu moeten ze inderdaad bijsturen, rekening houdend met de suggesties 
en opmerkingen die wij hebben gedaan. Op 5 februari zitten we dan ook samen. Ik weet niet of het 
meerjarenplan 2020-2025 zal moeten worden voorgelegd en of dat dan al af zal zijn. Ik keek naar de 
vorige legislatuur en daar is het meerjarenplan voorgelegd in maart. Ik heb liever dat het zo duidelijk 
en zo correct mogelijk is dan echt gaan voor het pure, snelle werk waar we dan achteraf verrassingen 
zullen hebben. Dat heb ik liever niet. Ze waren dus tevreden met hun 3 miljoen euro, ja. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Dank u wel. Ik denk dat we hier voor vandaag kunnen afronden. We gaan morgen op deze 
vraag niet meer terugkomen hoe jammer misschien ook. Ik wil uiteraard het debat alle kansen geven 
vandaag, morgen en ook overmorgen. Daar mag zeker ook een grappige noot tussen zitten, 
waarvoor dank, mijnheer Evrard. Doe zo voort, zou ik zeggen. Het maakt het debat af en toe wat 
aangenamer als er een grappige noot tussen zit. Ik heb de oneerbiedige taak om hier de time keeper 
te zijn hoe interessant het hier ook vaak is. Er zijn 75 beleidstussenkomsten ingediend. We hebben er 
vandaag al 16 gedaan, maar er moeten er ook nog 59 morgen en een deeltje overmorgen worden 
gedaan. Dus, goed, ik denk dat we vandaag wel kunnen afsluiten. We zien elkaar morgen terug om 
14.00 uur hier. Mevrouw De Troyer begint morgen met haar tussenkomst. Dus allen graag morgen 
stipt aanwezig hier in de raadszaal. Tot morgen. 

EINDE VAN DE ZITTING 
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