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OPENBARE ZITTING 4 DECEMBER 2019 

PUNT 1. BELASTINGREGLEMENT INZAKE DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING 

Mevrouw de voorzitter 

Goedemiddag collega’s, deputatie, welkom op onze slotzitting, de bespreking en de vaststelling van het 
Meerjarenplan 2020-2025. De provinciegriffier zal de vergadering iets later vervoegen. 
Mijnheer Evrard, u vraagt het woord? 

De heer Evrard 

Ik wil vragen of de waarnemend gouverneur soms vermist is of zo, dat we hem nog niet gezien hebben?  
 

Mevrouw de voorzitter 

Het laatste wat ik ervan gehoord heb, is dat hij in China zit. Maar ik denk dat hij ondertussen al terug zal 
zijn. Dat veronderstel ik. Ik denk dat alles wel oké is. We zouden er wel van op de hoogte zijn geweest, 
van het tegendeel, denk ik. Goed, ik heb deze boodschap van de griffier meegekregen.  
We gaan vandaag van start waar wij gisteren zijn geëindigd en zoals afgesproken starten wij vandaag 
eerst nog met de negentien resterende beleidstussenkomsten. We starten met Onderwijs en Vorming, 
thema Onderwijs en flankerend onderwijsbeleid. De eerste beleidstussenkomst voor vandaag is van 
mevrouw De Brandt over het secundair en volwassenenonderwijs, arbeidsgerichte specifieke 
investeringsintensieve opleidingen. 

Mevrouw De Brandt 

Dank u voorzitter. Beste collega’s, het provinciebestuur zet sterk in op onderwijs en vorming. Een van de 
kerntaken is de verdere uitbouw van het arbeidsmarktgericht onderwijs in specifieke 
investeringsintensieve opleidingen, studierichtingen en opleidingen. Over welke specifieke richtingen en 
opleidingen gaat het hier? Over welke provinciale onderwijsinrichtingen worden deze verdeeld? Wat zijn 
de criteria voor een bepaalde onderwijsinstelling om een van deze studierichtingen te mogen inrichten? 
Op welke wijze wordt het CVO Groeipunt Campus Ninove verder uitgebaat? Worden er in de toekomst 
nieuwe richtingen voorzien? Hoe verloopt de verdere samenwerking met het PDI Ninove of Richtpunt 
Campus Ninove en het CVO groeipunt Campus Ninove? 
Het bestuur investeert veel in gebouwen en in het onderhoud ervan. Voor Richtpunt Campus Ninove 
wordt er in 2022 een bedrag voorzien van 3 miljoen euro. Waaraan wordt dit bedrag wordt besteed? Gaat 
het hier over nieuwbouw, verbouwingen?  
Er bestaan premies voor onder andere rationeel energiegebruik. Hoe kan men deze premies verkrijgen? 
Wat zijn de voorwaarden hiervoor? 

De heer gedeputeerde Moens 

Dank u wel, mevrouw De Brandt voor uw vraag. Uw vraag is eerder een technische vraag, maar ik ga er 
op antwoorden. Wees gerust. Dat kan mij niet schelen. Ik ga dat met veel plezier doen. 
Natuurlijk, als u de lijst vraagt van alle richtingen die wij aanbieden, dan zou ik voorstellen dat u dat doet 
via een schriftelijke vraag. U zult allen versteld staan wat wij aanbieden. Niet alleen in ons 
leerplichtonderwijs, maar ook in ons volwassenenonderwijs. Mevrouw Dooms is er ook over 
tussengekomen. We hebben een brede waaier en een ook een aantal echte nicherichtingen in het 
volwassenenonderwijs. Bijvoorbeeld leder, alles wat te maken heeft met leder en ambachten, dat zijn 
richtingen die breed gaan. 
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Nu, ons onderwijs is inderdaad zeer sterk in het nicheonderwijs. Heel belangrijk daarin zijn de 
stemopleidingen, zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenonderwijs. En die specifieke 
opleidingen willen wij ook verder blijven doorzetten. Het behoort tot een van onze kerntaken van ons 
provinciaal onderwijs. 
Er wordt inderdaad ingezet op innovatie in de eigen infrastructuur, wat ons onderwijs investeringsintensief 
maakt. Denk hierbij aan een aantal richtingen, zoals fotolassen, werktuigmachines, stuur- en 
beveiligingstechnieken of industriële houtbewerking. Dat zijn richtingen die inderdaad geld kosten omwille 
van de infrastructuur. 
Er bestaan criteria om een studierichting te mogen inrichten. Een centrum moet beschikken over een 
onderwijsbevoegdheid op een bepaalde locatie. Onderwijsbevoegdheden zijn niet meer vrij te 
verplaatsen over de verschillende vestigingen heen, maar zijn eigenlijk historisch vastgelegd op een 
bepaalde vestigingsplaats. Nu, indien men niet over die onderwijsbevoegdheid beschikt en men wil een 
nieuw studiegebied aanbieden, dan kan men bij het Agentschap voor onderwijs voor 
volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen, een dossier indienen tot programmatie van een 
nieuwe onderwijsbevoegdheid op een bepaalde locatie. Het centrum moeten kunnen aantonen dat er in 
de regio een relevante maatschappelijke nood of een economische nood aanwezig is. Concreet betekent 
dat, bijvoorbeeld in Ninove in ons dagonderwijs, daar hebben wij bijvoorbeeld niet de 
onderwijsbevoegdheid Verzorging, dan kunnen wij dat er ook niet inrichten. Daarvoor moeten wij speciaal 
een aanvraag indienen en die ook motiveren. In ons volwassenonderwijs hebben wij dat gedaan voor die 
studierichting Verzorging in het volwassenenonderwijs. Er moet voldoende argumentatie zijn. Dat wil 
bijvoorbeeld zeggen dat het onderbouwd moet zijn, bijvoorbeeld dat directeuren van de zorgcentra 
aangeven dat er nood is aan zorgkundigen. Voor andere richtingen waarbij we wel een 
studiebevoegdheid hebben, maar waar wij een uitbreiding willen doen, bijvoorbeeld de pure 
stemrichtingen, kun je zeggen dat er een richting bij aansluit. Dat kan je wel, maar dat wordt afgesproken 
binnen de scholengemeenschap. 
Goed, wat uw vraag betreft over het CVO Groeipunt Campus Ninove en de uitbating daarvan, daarover 
wil ik u het volgende meedelen. Het centrum is vorig jaar in het tweede semester gestart met de opleiding 
Algemene aanvullende vorming. Dat laat cursisten toe om in combinatie met de diplomagerichte 
opleiding, het diploma Secundair onderwijs te behalen. Dit schooljaar is deze opleiding gecombineerd 
met een aantal diplomagerichte opleidingen en technische opleidingen om het traject tot het secundair 
onderwijs te bereiden. We willen op die manier ook een verankering zien in ons aanbod. Het centrum wil 
deze lokale verankering nog versterken door binnen het opleidingsaanbod een aantal beleidskeuzes te 
maken en te verfijnen, waarbij we ook arbeidsmarktgerichte en innovatieve opleidingen, zowel overdag 
als ‘s avonds, aanbieden. En waarbij we ook zeer sterk inzetten op de NT2-opleidingen, Nederlands 
tweede taalopleidingen en op tweedekansonderwijs om de ongekwalificeerde uitstroom in de regio te 
helpen wegwerken. Om dit te bereiken heeft het centrum een dossier opgesteld waarbij de economische 
nood aan profielen gelinkt is aan de in te richten opleidingen. Voorbeelden van die arbeidsmarktgerichte 
opleidingen zijn Installateur warmtepompen, Lasspecialisaties en Mecanicien voertuigen (vooral voor 
hybride en elektrische voertuigen). Dat zijn echt wel nieuwe richtingen die een link hebben met de 
evolutie op de arbeidsmarkt. En verder zal gedurende het huidige schooljaar de fusie tussen het CVO 
Groeipunt en het Scheldeland voorbereid worden om op 1 september 2020 als nieuwe fusie-instelling 
verder te gaan. Deze fusieoperatie is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de opgelegde verhoogde 
rationalisatie van het volwassenenonderwijs. Dat is geen keuze die wij zelf maken, maar dat wordt ons 
opgelegd. We moeten 700.000 lesuurcursisten hebben. 
Wat de samenwerking tussen het PTI Ninove en Groeipunt betreft, dat loopt goed. Dat vermoed ik, want 
ik hoor daar niets meer van. Maar af en toe borrelt dat wel eens op. Beide scholen hebben een 
gezamenlijk - en dat is positief - dossier opgesteld met een perspectief naar de toekomst voor leerlingen 
en volwassenen uit de regio Ninove. Het dossier gaat over een behoeftedekkend aanbod ten behoeve 
van arbeidsmarktgerichte opleidingen, knelpuntberoepen en de toename aan capaciteitsnood voor 12-
jarigen door de aangroei van de bevolking in Ninove. Om dat te realiseren, is er bijkomende capaciteit 
nodig, zowel in praktijk- als in klasruimten. Dat vertaalt zich in onze investeringen voor nieuwbouw van 
tien klaslokalen en drie ateliers. Voor alle werken die voldoen aan de voorwaarden om premies voor 
rationeel energiegebruik te verkrijgen, vragen wij deze premies ook op. Het aanbod van energiepremies 
blijft in 2020 gelijk aan het aanbod van 2019. En ook de premievoorwaarden zijn in 2020 dezelfde als in 
2019. Vanaf januari 2020 verlaagt het premiebedrag voor hoogrendementsbeglazing en 
waterpompboilers. Op de website kun je dit overzicht van premieaanvragen voor lokale besturen inzien. 
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Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mevrouw De Brandt, volstaat het antwoord? Oké, dank u wel. 
Dan gaan we over naar de vragen die gisteren al kort aan bod zijn gekomen, maar toch nog niet volledig 
behandeld zijn. Die gaan over arbeidsmarktgericht onderwijs en interactie met bedrijven en zelfstandigen 
in de directe omgeving van de campus. Mevrouw de Troyer, u hebt het woord.  

Mevrouw De Troyer 

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Collega’s, gisteren is er al kort op mijn vragen geantwoord, maar nog 
niet volledig. Ik ben blij als inwoner van Ninove, mevrouw De Brandt, de oudste, de stoutste, de wijste der 
steden. Maar ik ben ook blij en fier op ons provinciaal onderwijs. Vandaar ook dat ik gisteren de link heb 
gelegd met het bedrijf La Lorraine. Mijn vraag gaat over het afstemmen, die vraag werd gisteren al voor 
een deel beantwoord, van de noden van het bedrijf op de schoolopleidingen. Mijn vraag is: zijn er 
bedrijfsleiders die bereid zijn mee te financieren in die opleidingen? Want het is soms moeilijk als men 
een opleiding voorziet; de evolutie van de machines en het afstemmen op de arbeidsmarkt. Wordt er een 
analyse gemaakt van die noden? Kunnen wij in ons provinciaal onderwijs hieraan tegemoetkomen onder 
het motto Werk in eigen regio? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij vragen aan bedrijven om mee te 
investeren in die opleidingen? Want het gaat per slot van rekening ook voor hen om win-winoperaties. 
Mijn vraag aansluitend is: kunnen er overlegmomenten worden ingepland? Hoe worden ze geëvalueerd? 
En slagen we er dan in om aan de noden te voldoen en de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen? 
Vinden wij dan uiteindelijk genoeg bekwaam personeel, dat mee is in deze evolutie? Op welke 
belangrijkste werkpunten zetten wij in? En hoe zetten wij daarop in? Ik dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel mevrouw De Troyer. Mijn heer Moens, het antwoord is dan u. 

De heer gedeputeerde Moens 

Ik wil er met heel veel plezier op antwoorden, mevrouw De Troyer, ook al zie ik u niet altijd goed. U zit 
een beetje weggestoken achter het scherm. Maar ik kijk altijd naar uw sympathieke glimlach, ook als ik 
gewoon voor mij uitkijk. Dus vergeet dat niet. 
Goed, mevrouw de Troyer, wij hebben inderdaad veel afstemming tussen onderwijs en industrie, ook in 
Ninove. Ik ben enkele maanden geleden met de directie en een aantal TAC’s van de school op bezoek 
geweest bij het bedrijf in Anderlecht, Audi. Daar richten zij duaal onderwijs in, op Duits niveau. U weet, in 
Duitsland hebben ze al een zeer lange traditie. Het zijn de beste leerlingen die ze in het systeem 
opnemen. Terwijl men hier soms het omgekeerde zou durven doen, hoewel ik een zeer positieve evolutie 
zie in ons onderwijssysteem. Veel scholen doen dat nauwgezet. Die contacten die zijn er. Vooral ook 
omdat het gaat over de nieuwe beroepen. Want dat is de uitdaging: hoe vinden wij aansluiting bij de 
snelle evolutie naar de nieuwe beroepen? Bij Audi in Vorst werken ze vooral richting elektrische wagens. 
Daar hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Maar daarnaast, ik geef nu een voorbeeld van een 
specifiek bedrijf, zijn die er zeer intensief aanwezig. Als het gaat bijvoorbeeld over de GIP-proeven, de 
geïntegreerde proef op het einde van het jaar, zijn het de mensen uit het werkveld die in die jury zitten. 
Daarnaast hebben wij zeer sterk overleg met de Agoria, de federatie van bedrijven van de technologische 
industrie. Die bemiddelt bij de aansluiting. We hebben ook, dat lijkt een beetje banaal maar we hechten er 
grote waarde aan, het Soda-principe ingevoerd, het Soda-attest. Het gaat inderdaad niet over kennis en 
ook niet over vaardigheden, maar het gaat over de attitude. Veel bedrijfsleiders en mensen die personeel 
werven, vinden attitude enorm belangrijk al gaat het maar om te leren op tijd te komen en respect te 
hebben. Een aantal van onze scholen zijn daar al in mee gestapt, maar nu is er bij iedereen op 
aangedrongen. Daar ben ik blij om. Gisteren heb ik ook toegelicht dat er een samenwerking moet zijn 
tussen het flankerend onderwijsbeleid dat los staat van onze school, en van onze dienst Economie. Ik 
denk dat ik daar voldoende op geantwoord heb. Die contacten zijn inderdaad aanzienlijk. 
Misschien heb ik gisteren een vraag over de samenwerking bij investeringen voor toestellen en machines 
niet beantwoord. Het gaat om investeringen. Ik heb gisteren gezegd dat het gaat om heel grote 
investeringen. Ik weet dat ze op het Vlaams niveau werken aan een zogenaamde taxshelter. Als die er 
komt, gaan we dat zeker promoten in onze scholen. Als een bedrijf investeert in het machinepark van een 
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school, is er de mogelijkheid om belasting af te trekken. Dat is nog niet rond. Ik heb dat nog eens 
nagevraagd. Ik heb dat ook al vermeld in mijn openingstoespraak in het kader van het bestuursakkoord, 
maar zo ver is men nog niet in Vlaanderen. Ik hou dat in het oog, want het kan zeer interessant zijn voor 
de provincie. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, volstaat dat mevrouw De Troyer? 

Mevrouw De Troyer 

Kort, mevrouw de voorzitter. Ik bedank de gedeputeerde voor zijn bekommernis en zijn oprechtheid en 
eerlijkheid; wat betreft het onderwijs, het provinciaal onderwijs, maar ook voor de Soda-attesten. U kunt 
zich niet voorstellen hoe fier de jongvolwassenen zijn. Ook de ouders spelen daarop in. Een goede 
wisselwerking tussen de jongvolwassenen die hun weg moeten zoeken in het leven en de opvang door 
een bedrijf dat ook bereid is om te investeren in die jonge volwassenen, is o zo belangrijk. Ik denk dat dat 
de toekomst is. Ik ben blij dat de gedeputeerde dat gaat opvolgen. Ik twijfel daar zeer zeker niet aan. Ik 
dank u.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel, dan kunnen wij overgaan naar de volgende tussenkomst van mevrouw Van de 
Populiere, over flankerend onderwijsbeleid. Mevrouw Van de Populiere, u heeft het woord. 

Mevrouw Van de Populiere 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De Provincie wil voor meer Oost-Vlaamse leerlingen een grotere 
garantie op een aansluiting op de arbeidsmarkt door de gekwalificeerde uitstroom te bevorderen. Een 
aantal projecten is gericht op de ondersteuning van STEMonderwijs via bijvoorbeeld techniekacademies. 
Een initiatief waar ik voor 100% achter kan staan vanuit mijn persoonlijke professionele context, is de 
Zorgberoepenrally. De gedeputeerde Moens kwam onlangs in Oudenaarde nog het startschot geven. Als 
ervaringsdeskundige merk ik dat de deelnemende leerlingen een ruimere kijk krijgen op de 
mogelijkheden om in dit geval in de zorg te gaan werken. Goede informatie is belangrijk om de juiste 
studiekeuze te maken en zo de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Volgens het decreet van 
30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau mogen de Provincies een 
flankerend onderwijsbeleid voeren binnen het kader van de uitvoering van de provinciale bevoegdheden. 
Dit betekent dus dat initiatieven die te nauw aansluiten bij bijvoorbeeld welzijn, niet meer worden 
ondersteund. Mijn vraag: welke projecten komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring en wat zijn de 
projecten die wel in aanmerking komen? 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mijnheer Moens? 

De heer Gedeputeerde Moens 

Goed, dank u wel, mevrouw Van de Populiere. Eigenlijk binnen het flankerend onderwijs is het zo dat het 
decretaal bepaald is, dat wij die zaken mogen doen waar wij als Provincie ook bevoegd voor zijn. Dus 
bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid, daarvan zit al een stukje bij de Provincie, daar mogen wij binnen 
flankerend onderwijs op inzetten. Het onderwijs zelf, de doorstroom van ons onderwijs naar de 
arbeidsmarkt, daar mogen wij ook op in blijven zetten. Wat kunnen we niet doen? Ik heb dat eerder al 
geantwoord bij een opmerking van mevrouw Dooms, bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van de 
cultuur binnen flankerend onderwijs. Dat mogen we niet doen. De louter welzijnsaspecten mogen wij niet 
doen. Daarnaast hebben wij natuurlijk wel een aantal mooie initiatieven. U hebt verwezen naar de 
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Zorgberoepenrally. Ik denk dat het inderdaad een zeer zinvol initiatief is, omdat het echt wel een 
knelpuntberoep is. Toch ga ik eerlijk zijn, ik had er een beetje bedenkingen bij, in die zin dat ik het heel 
belangrijk vind dat wij mensen naar de zorgsector trekken. Maar als ik zie wie eraan deelneemt, zijn het 
vaak mensen die al in een derde of vierde jaar voedingverzorging zitten. Het zijn mensen die op een vrij 
logische manier, die stap al zouden zetten. Ik denk dat we breder moeten durven te gaan en dat we 
bijvoorbeeld de ASO-richting op zouden moeten gaan, omdat er ook al mensen bij zitten die ooit die 
keuze willen maken voor ergotherapeut, verpleegkundige en kinesist. Ook dit zit in die 
zorgenrallyberoepen. Zij komen er niet meer voor in aanmerking. Ik heb soms de indruk dat we ons te 
veel richten op publiek dat al in de sector zit en dan na het derde of vierde jaar een keuze moet maken. U 
kent de voorbeelden: bejaardenzorg, kinderzorg, gezondheid- en welzijnswetenschappen of humane . 
Die keuze moeten ze nog maken. Maar ik denk toch dat we iets intensiever meer leerlingen moeten 
aanspreken in een bredere context. Maar we hebben nog een aantal heel mooie projecten. Het project 
Constructief Oost-Vlaanderen, project Bouwbaan, heeft te maken met de bouwsector. Wat zien we daar? 
Het beperkte aantal jongeren in die richting gaat, zodra ze zijn afgestudeerd, de stap naar die sector niet 
zetten. Daarom is het belangrijk dat we dat voldoende stimuleren, dat we voldoende informatie geven, dat 
we dat beroep ook aantrekkelijk in de kijker zetten, zodat die mensen daar blijven. Verder is er Building 
de Future, waar we die leerlingen een volle dag begeleiden naar hoe moet ik mijn papieren in orde 
maken. In de bouwsector heb je van die koudedagen. Daarvoor zijn speciale statuten. Dat wordt intens 
uitgelegd. Ook op hoogte werken komt daarbij aan bod. Het is een heel programma dat daar aangeboden 
wordt. Dus dat zijn initiatieven waar we als Provincie verder op mogen blijven inzetten. Wat we ook zullen 
doen. 
Verder hebben we ook de ondersteuning van het pure STEMonderwijs. De Techniekacademie is al 
genoemd, dat doen we ook via het Beroepenhuis. Ook het techniekfestival mag niet worden onderschat. 
Dat zet techniek in de kijker bij in eerste instantie jonge kinderen. Afgestudeerden en de vijfde- en 
zesdejaars zijn altijd fier. Die wisselwerking vind ik bijzonder interessant, want dat toont de 
beroepsfierheid aan. Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb beantwoord. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw Van de Populiere? 

Mevrouw Van de Populiere 

Ja, ik hoor u zeggen, die mensen in de zorgberoepen zitten al in die richting, dat klopt. Maar als je met 
die mensen praat, dan weten ze totaal nog niet wat ze gaan doen. Zo’n doe-activiteit helpt hen toch om 
het eens van andere kanten te bekijken. Dan spreken ze met leerlingen die die richting al eerder gekozen 
hebben. Dan worden ze toch iets meer over de streep gehaald. Er zijn er ook veel die in een warenhuis 
aan de kassa gaan staan. 

De heer gedeputeerde Moens  

Wel, uw opmerking is terecht. Ik heb absoluut niet de intentie om dat af te schaffen of te verminderen, 
integendeel. Ik pleit er eigenlijk voor om het open te trekken naar een bredere doelgroep. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar de tussenkomst van mevrouw Verhoeve over subsidie aan de 
VZW-school en Ziekzijn Oost-Vlaanderen. Mevrouw Verhoeve heeft het woord. 

Mevrouw Verhoeve 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Leden van de deputatie, collega’s, in de raad van september 
jongstleden heb ik gevraagd waarom de subsidiëring aan deze organisatie volledig, ik zeg volledig, wordt 
geschrapt en tevens wat de doelstellingen zijn van het flankerend onderwijs. Nu, uw antwoord, mijnheer 
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de gedeputeerde, was voor mij niet bevredigend. Vandaar dat ik vandaag deze problematiek opnieuw 
aankaart. 
Een van de beleidsdoelstellingen in de meerjarenplanning is het flankerend onderwijsbeleid verder 
uitbouwen. In 2020 wordt er aan uitgaven 897.381 euro voorzien. Bijna 900.000 euro. 7.500 euro voor 
deze organisatie is echter niet mogelijk. Nochtans staat in de meerjarenplanning letterlijk: ‘Met ons 
flankerend onderwijsbeleid willen we voor tal van partners uit het onderwijs, het is hier al gezegd, de 
bedrijfswereld en de overheid het verschil maken. We willen voor meer Oost-Vlaamse leerlingen een 
kwalificatie op het einde van de leerplicht onderwijs.’ Met andere woorden: ondersteunen van initiatieven 
die de gekwalificeerde uitstroom bevorderen. Hoe gaat u dit realiseren als u zieke kinderen en zieke 
jongeren gewoonweg in de kou laat staan?  
Deze organisatie heeft juist tot doel om zieke kinderen en jongeren te helpen bij het behalen van een 
diploma. Mijnheer de gedeputeerde, ik hoorde u gisteren zeggen dat zwakke mensen in onze 
samenleving, in onze Provincie, aandacht verdienen. Dat siert u. Maar, dan meen ik toch te mogen 
zeggen dat zieke kinderen daar ook toe behoren. 
Verder stel ik me de vraag waarom sommige ondersteunende diensten voor het algemeen 
onderwijsbeleid, ik denk bijvoorbeeld aan VZW Ouders voor Inclusie, een subsidie voor overgang van 
onderwijs naar arbeidsmarkt voor leerlingen met een beperking jaarlijks 5500 euro ontvangen, wel nog 
gesubsidieerd worden en andere niet. Welke criteria worden hierbij gehanteerd? 
Gelukkig heeft men in Vlaanderen meer waardering voor zulke initiatieven, want, inderdaad, in het 
huidige regeerakkoord werd het volgende opgenomen. ‘Kinderen die ziek zijn, krijgen zo snel mogelijk - ik 
wil de nadruk leggen op zo snel mogelijk - een gepast aanbod waardoor hun leerrecht en kans op 
doorstroming wordt gegarandeerd. We evalueren het diverse aanbod van onderwijs voor zieke kinderen.’ 
Daarin is ook School en ziekzijn opgenomen en specifiek de samenwerking met de Thuisschool. ‘Op die 
manier bieden we zieke leerlingen de meest vlotte onderwijsloopbaan en garanderen we hun leerkracht.’ 
Zo staat het in het Vlaams regeerakkoord. Dit mag tellen als erkenning, maar men spreekt van evalueren. 
Het is dus afwachten wat men vanuit Vlaanderen zal voorzien. In de tussentijd werkt deze organisatie 
uiteraard verder en kunnen zij alle middelen goed gebruiken.  
Een kind, Mijnheer de eerste gedeputeerde, kan niet on hold staan. Vandaar mijn vraag om als blijk van 
waardering voor deze organisatie een overbruggingssubsidie te voorzien totdat er meer duidelijkheid is 
over de Vlaamse subsidiëring. Menig ziek kind zou u dankbaar zijn. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mijnheer Moens, het antwoord is aan u. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Ja, dank u wel mevrouw Verhoeve. Dit is een mooie en zeer terechte bekommernis. We hebben hier al 
de discussie gehad. Toen hebben we besloten om het stop te zetten, ook om bepaalde redenen. Ik heb 
zojuist verwezen naar wat wij mogen doen als Provincie op basis van flankerend onderwijsbeleid. Nu, u 
verwijst naar Ouders en Inclusie. Dat is iets wat wel gelinkt zou kunnen worden. Op het eerste gezicht is 
de afstand niet groot. Maar wat wij daar als voorwaarde aan gekoppeld hebben, is dat het 
arbeidsmarktgericht moet zijn. Dus we hebben als Provincie een aantal klemtonen gelegd. Het moet gaan 
over studiekeuze en aansluiten op onderwijs en arbeidsmarkt. Die keuze hebben wij politiek gemaakt. 
Het is op zich jammer dat die organisatie er nu uitvalt. Ik heb mij geëngageerd; ik heb u ook al gezegd dat 
ik mijn best ging doen dat het ging opgenomen worden in het Vlaams regeerakkoord. Dat staat daarin. Ik 
zal het ook blijven opvolgen. U mag me daar attent op maken. Dan pleeg ik wel een aantal telefoontjes. 
Maar het is dus dat wij keuzes hebben gemaakt op basis van wat wij als Provincie mogen doen. 
Het zit vaak in een versnippering in de budgetten. Wij hebben geprobeerd om een visie op flankerend 
onderwijs te ontwikkelen en dat specifieker te richten op de arbeidsmarkt, op die studiekeuze en op die 
knelpuntberoepen. De criteria zijn dan ook gebaseerd op de link met de arbeidsmarkt. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mevrouw Dooms, u wilt nog iets toevoegen? 
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Mevrouw Dooms 

Ik kan er nu ook wel mee leven. U weet dat Groen de VZW een zeer warm hart toedraagt. Bij de 
stemming enkele maanden geleden had u ons beloofd om te lobbyen. Ik weet nu uit ervaring in de 
voorbije maanden dat u bijzonder goed kunt lobbyen. Dus ik vroeg me af hoe ver het staat met het 
lobbywerk. 

Mijnheer gedeputeerde Moens  

Wel ik ben blij dat we het in het regeerakkoord hebben gekregen. Dat is nu een eerste stap. Ook is de 
regering nog niet lang bezig. Maar ik zal er inderdaad alert op zijn dat het ook uitgevoerd wordt. Er zullen 
nog meer dossiers zijn die gelinkt zijn aan het onderwijs, waar we als Provincie de link met Brussel 
moeten aanhouden. Ik zie dat mevrouw Verhoeve teleurgesteld is. Ik heb er verdomd veel begrip voor, 
maar ik moet ook keuzes maken. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mevrouw Verhoeve. Dan de heer Taylor, mevrouw De Troyer en de heer Hertog. 
Mevrouw Verhoeve. 

Mevrouw Verhoeve 

Ja, als de eerste gedeputeerde het er moeilijk mee heeft, doe er dan iets aan. Het is ongelooflijk. Er staat 
letterlijk ’zo snel mogelijk evalueren’. Ik begrijp wat u zegt. Het parlement is pas gestart, maar 
ondertussen zijn er ook de zieke kinderen. Een Oost-Vlaamse organisatie, allemaal vrijwilligerswerk, blijft 
daaraan verder werken. Dat kunt u toch niet zomaar laten gaan? Ik begrijp dat de subsidiëring via Oost-
Vlaanderen niet meer mogelijk is, maar met een overbruggingssubsidie of een ander soort hulpmiddel 
kunnen ze verder, in afwachting dat Vlaanderen de subsidie verstrekt aan School en Ziekzijn en andere 
organisaties. Maar ondertussen, zoals ik zojuist al zei, je kunt een ziek kind niet on hold zetten. Dat gaat 
niet. En er zijn er meer en meer. Die organisatie begeleidt jammer genoeg meer en meer zieke kinderen 
en zieke jongeren. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Mevrouw Verhoeve, ik zal mij zoveel mogelijk over de stand van zaken van dat dossier laten informeren. 
U weet, u kunt erop rekenen, binnen een week kunt u een telefoontje van mij verwachten. Ik heb dat in 
het verleden ook al gedaan. Dus u mag mij daarop aanspreken. Ik wil kijken wat mogelijk is, maar ik kan 
op dit moment geen vast engagement aangaan. 

Mevrouw de voorzitter 

Volstaat dat voor u? Ja. Mevrouw De Troyer 

Mevrouw De Troyer 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter, we hebben de oproep gehoord en de terechte tussenkomst van 
mevrouw Verhoeve. Niemand vraagt om ziek te zijn. Een kind vraagt niet om ziek te zijn. Je moet vooruit. 
Je wordt geconfronteerd met deze situatie, temeer omdat we met deze oproep en door tussenkomst van 
mevrouw Verhoeve, kunnen vaststellen dat vrijwilligers dag in, dag uit bezig zijn om die zieke kinderen te 
steunen. Ik ken de mening van de deputé, maar de wereld staat niet stil. Kinderen zijn ziek. Voor hen 
staat de wereld wel stil. Zij moeten terug op de rails geholpen worden. Ik wil graag dat u ook naar mij 
telefoneert, mijnheer de eerste de gedeputeerde. Dan zal de druk wellicht wat hoger zijn. Want ook ik 
vind dit zeer belangrijk. 
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Mevrouw de voorzitter 

Oké, een warme oproep om te telefoneren. Mijnheer Hertog. 

Mijnheer Hertog 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken omdat het het laatste punt is van het onderwerp onderwijs. Ik 
vind dat mevrouw Verhoeve en mevrouw de Troyer volledig gelijk hebben. Onze fractieleider heeft in zijn 
tussenkomst verwezen naar de maximumfactuur in ons onderwijs. Tenzij ik mij vergis, is die vraag nog 
niet beantwoord. Vandaar dat ik deze vraag nog eens herhaal. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Goed, de maximumfactuur is al ter sprake gekomen, Mijnheer Hertog. Ik denk een maand of twee of drie 
geleden. Ik heb toen een stukje historie geschetst van het verloop. Ik heb toen uitgelegd dat het in het 
kader van de hervorming van het onderwijs, de vernieuwde eindtermen, belangrijk was om die eerste 
transitie te doen. Dat moest ingaan op 1 september 2019. We zijn nu ook bezig met de 
naamsverandering. Ik zal navraag doen naar de stand van zaken. Ik heb altijd gezegd dat ik er in principe 
niet tegen ben, hoewel ik er ook altijd bij gezegd heb dat provinciaal onderwijs in vergelijking met andere 
netten wel betaalbaar is en dat we er in ieder geval, of dat nu gereglementeerd is via de maximumfactuur 
of daar los van staat, oog voor moeten blijven hebben dat het voor onze leerlingen en voor hun ouders 
vooral, betaalbaar blijft. U weet ook dat ik kritisch sta ten opzichte van de buitenlandse reizen. Op 
leerlingen wordt druk uitgevoerd om toch mee te gaan. Dat vind ik soms een beetje overdreven, naar mijn 
goesting. 

Mijnheer Hertog 

Oké, ik begrijp dat er verder aan gewerkt wordt. 

Mijnheer gedeputeerde Moens  

Ik zal navraag doen. Ik zal de opinie vragen van onze administratie. Zij weten hoe ik erover denk. Ik zal 
het verder met hen afstemmen. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan naar het punt PAULO. Daarvoor zijn drie tussenkomsten 
ingediend. Twee van de heer Verzele. Een over PAULO en investeringen in een Brandweerzone 
Centrum en een bijkomende vraag over het RED-team. Mijnheer Verzele, u hebt het woord. 

Mijnheer Verzele  

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het lijkt misschien onlogisch om die twee punten samen te 
behandelen. Toch hebben ze iets gemeenschappelijks. Ze zijn beide betrokken bij de Hulpverleningszone 
Centrum. Ik verwacht niet echt een antwoord op mijn vragen. Ik vraag slechts om overleg. Er zijn ook een 
paar zaken bij van horen zeggen. Dat is gevaarlijk. Toch wil ik die aanhalen, omdat ze een bepaalde rol 
kunnen hebben. Zeker is, zoals bleek uit de toelichting, dat er heel zwaar wordt geïnvesteerd in 
nieuwbouw voor PAULO. De immense bedragen zijn terecht. Maar ik wil toch de vraag stellen, omdat ik 
denk dat een bepaalde zone, zijnde Zone Centrum, onnuttige uitgaven zou kunnen doen, overlappende 
uitgaven. Ik denk dat daarvoor overleg nodig is. Dus eigenlijk geef ik al een beetje antwoord op de vraag. 
Ik zal even kort toelichten waarom ik dit vraag. Ik zal starten met het RED-team. Een RED-team doet 
interventies waar een gewone ladderwagen ontoereikend is. Dus waar slachtoffers zich bevinden op zeer 
moeilijk bereikbare plaatsen. Die moeten natuurlijk ook op een veilige manier gered kunnen worden. 
Vandaar het RED-team. Sommigen vinden dat een zeer aangename naam. Dat zie ik aan de 
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glunderende gezichten links van mij. Het gaat dus om interventies waarbij gewoon materiaal niet kan 
worden ingezet. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bereikbaarheid van torenkranen, watertorens, silo’s, 
kerken, monumenten enzovoort. Dus eigenlijk de moeilijk bereikbare plaatsen. Daarvoor moet zwaar en 
duur evacuatiemateriaal, onder andere reddingbrancards, touwen en zo verder, aangekocht worden. Wat 
is nu het probleem? Zo’n RED-team moet normaal voorzien worden in elke hulpverleningszone. We 
hebben er vier in onze provincie. Twee hele kleine, onder andere in de Vlaamse Ardennen, waar de 
tering naar de nering gezet moet worden en waar naar centen wordt gekeken. Dat is heel gevaarlijk. Ik 
heb als burgemeester ervaring. Als je je mond opendoet over de financiën, word je al snel 
terechtgewezen dat je inboet aan veiligheid. Het is inderdaad een verantwoordelijkheid van de 
burgemeester om de veiligheid te garanderen, maar ook om de tering naar de nering te zetten. Ik heb er 
wat betreft het RED-team, als voorbeeld, moeite mee. Er zullen ook andere zaken zijn. Wat is er 
gebeurd? Men heeft in 2008 in de Vlaamse Ardennen een RED-team proberen te organiseren, wat 
evident is. Dat vraagt enorm veel aan opleiding en zware investeringen. Die investeringen worden 
gedaan, maar dan moet men plotseling vanwege bepaalde redenen het materiaal laten liggen. Dat heeft 
ook te maken met de federale regering, waar men de opleiding steeds verdubbelt. Dat werkt 
ontmoedigend. Opleidingen worden zodanig zwaar voor de brandweerwereld, dat er toch wel misschien 
ook wel naar onze vrienden van de federale verwezen moet worden. Ik snap het wel, om 
veiligheidsredenen. 
Nu, waar komt het op aan? Kleine zones merken plotseling ontmoediging en het wordt moeilijk om aan 
teams te geraken. Wat moet men doen? Overleggen? Heel interessant. Men gaat naar de grote partner, 
naar Zone Centrum en werkt richting een samenwerkingsovereenkomst. Ik zal het kort samenvatten. 
Zeer boeiend, zeer aangenaam. In de samenwerkingsovereenkomst worden de 227.261 euro verdeeld 
onder de vier zones. Daarbij weet u dat Zone Centrum geen extra personeel hoeft in te schakelen, omdat 
zij al eigen personeel heeft. De helft van het aantal inwoners woont in Zone Centrum. Die zone beslaat 
de helft van de provincie en vraagt van die andere helft ook de helft van de bijdrage. Daarmee heeft Zone 
Centrum een RED-team voor de halve prijs. Het is misschien een beetje kort door de bocht, maar het is 
vreemd dat een zone als de Vlaamse Ardennen 35.000 euro moeten ophoesten om aan die 227.261 euro 
mee te betalen, wetende dat er in de Vlaamse Ardennen, buiten een paar kerken en een paar flats in 
Zottegem, praktisch geen hoogbouw is.  
Ik heb navraag gedaan over de inzet van het RED-team. In de voorbije jaren was dat steeds nul of één 
keer. Dus u kunt wel begrijpen, mijn vraag over het RED-team. 35.632 euro voor nul of een interventie 
lijkt me nogal duur. Het lijkt meer op een sponsoring van Zone Centrum. Een aantal burgemeesters uit de 
zone Vlaamse Ardennen heeft erover gesproken. Daar is geen deftig antwoord op gekomen. Vandaar 
mijn vraag ook hier, omdat ik denk dat die verantwoordelijkheid ook provinciaal is. Ik wil niet te veel 
afwijken, mevrouw de voorzitter, maar sommige gemeenten zijn niet akkoord gegaan met het budget in 
de verwachting dat de Provincie het wel goed zou keuren. Dan zeg ik ja, dat klopt wel, maar dan moet 
men ook de Provincie erbij betrekken. Daarom mijn pleidooi en mijn vraag of u alstublieft het gesprek wil 
aangaan met Zone Centrum. Ik zie daar vreemde dingen gebeuren. Wij hoeven niet de sponsor te zijn 
van andere zones. 
Ik zal over het volgende punt nog korter zijn. Ik heb de eerdere boodschap begrepen. Het gaat om 
investeringen in de Brandweerzone Centrum. Ik heb van horen zeggen dat men heel zwaar gaat 
herinvesteren in opleidingen. Ik vermoed dat daar sprake is van overlappingen in lokalen en gebouwen 
van Zone Centrum; die zijn overlappend met PAULO. Als dat waar is, durf ik het woord schandaleus te 
gebruiken. Dus daar moet overleg over worden gevoerd. De Provincie heeft een prachtig aanbod. 
PAULO heeft altijd zijn diensten bewezen. Men gaat er nu zwaar in investeren. Ik zou het schandaleus 
vinden als Zone Centrum, met de helft van de inwoners van onze provincie, deze zaken zou doen. Ik zou 
dat betreurenswaardig vinden. Dus ik vraag niet veel. Ik vraag u om een overleg en om mij op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen. Dat hoeft niet telefonisch. We zien elkaar voldoende hier. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mijnheer Verzele u hoeft helemaal niet kort te zijn, zolang het maar boeiend blijft. Zoals 
u dat doet, is dat zeker oké. Mijnheer Moens? 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Dat was inderdaad zeer boeiend. Ik zal starten met uw vraag over het RED-team. Daar hebben wij als 
Provincie totaal geen bevoegdheid in. We zijn verantwoordelijk voor de opleidingen. Maar ik vermoed dat 
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Zone Centrum eerder andere zones een aanbod doet in het kader van een aantal interventies, inderdaad 
op grote hoogte en op grote diepte en bijvoorbeeld in besloten ruimtes. Maar als Provincie hebben we 
daar geen kennis van en hebben we daar geen afspraken over gemaakt, omdat het niet onze 
bevoegdheid is. Het gaat namelijk louter om de opleiding van het personeel. Dus verder heb ik daar ook 
geen weet van. Ik hoef daar op zich ook niets van te weten. Niet dat het mij niet interesseert, want ik vond 
uw tussenkomsten zeer interessant. 
Verder hebt u verwezen naar de grote investeringen in PAULO en bent u bezorgd dat Zone Centrum zelf 
een opleidingscentrum gaat bouwen. De hulpverleningszone heeft plannen om een kazerne en 
vormingslokalen aan te bieden in Evergem. Inderdaad, het aantal opleidingen is enorm gestegen. Die 
wetgeving is veranderd. U hebt er zelf al naar verwezen. Je hebt de pure brevetopleidingen, maar je hebt 
ook de voortgezette opleidingen. Dat is inderdaad gestegen vanaf 2016 tot 2019 van 6 uur naar 24 uur. 
Dat is immens. Ik begrijp uw vraag. Ik hoor wel meer opmerkingen, zeker als het gaat om vrijwillige 
brandweermannen, dat dit veel gevraagd is. Ze hebben vaak al als vrijwilliger een arrangement. Maar ook 
bij de beroeps is het moeilijk. Zij worden ingeschakeld en moeten daarom extra dagen voorzien voor 
vorming. Maar daar hebben wij geen inspraak in. Wij kunnen slechts aan dat aanbod voldoen. 
Er zijn gesprekken geweest over het opleidingscentrum in Evergem. Het zou inderdaad schandalig zijn, 
mocht er sprake zijn van overlappingen. Dat wil ik ook wel voorkomen. Er is al overleg. Ik heb niet de 
indruk dat ze volledig in hun kaarten laten kijken. Veertien dagen geleden hebben mensen van de 
administratie mij op de hoogte gesteld. Ook heb ik overleg gevoerd met de zonecommandant. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Verzele? 

De heer Verzele 

Oké, dank u wel, mevrouw de voorzitter en uiteraard mijnheer de eerste gedeputeerde. Het is goed dat u 
het gesprek over de opleidingen al hebt gehad, maar het woord schandaleus is al gebruikt. Mijn 
bezorgdheid blijft. Ik blijf daarop doorhameren. Het zou jammer zijn als het te laat is. We zeggen het op 
tijd. Het zou jammer zijn van deze zeer zware investering van onze kant. 
Nog eventjes over het RED-team. Wij wonen in een land met heel veel organen. Er zijn afgebakende 
domeinen om over te praten. Maar ik pleit nogmaals niet voor afschaffing van bepaalde overheden, maar 
wel voor overleg tussen bepaalde overheden. Ik spreek niet over u persoonlijk of over het 
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, maar als het gemeentebestuur ook op die manier zou redeneren 
‘we gaan enkel met onze eigen domeinen het gesprek aan’ (het RED-team heeft er wel iets mee te 
maken, ik heb het ervaren op de brandweerzone in het overleg richting het meerjarenbeleidsplan) als 
men daar het been stijf houdt en het niet goedkeurt, dan komt dat daarna naar hier. Dat zou wel eens de 
reden kunnen zijn dat gemeenten dat zouden doen. Onrechtstreeks is het dus wel waar. En als je dan 
toch overleg hebt, ligt het mij op het hart om dat luidop te zeggen of mee te delen. Ook al is het mijn 
bevoegdheid niet. Dus ik vraag toch om het verhaal van het RED-team als een voorbeeld te zien als je 
een overleg hebt. Dat zou mij ten zeerste tevreden stellen. Ook ik kan soms blij zijn, mevrouw de Troyer, 
in dit halfrond. Dank u wel.  

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Waar we dit zouden kunnen aankaarten is bij Medov zelf. Dat is een bevoegdheid van de waarnemend 
gouverneur. Ik zal dat ook een keer daar aankaarten als het overleg is. Dat staat er ook wel een beetje 
los van. Maar het heeft ook wel een beetje te maken met veiligheid. 

De heer Verzele 

U mag ook gerust wachten op de nieuwe gouverneur, totdat die aanwezig is. U mag dat ook aan die 
persoon meedelen. 
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Mijnheer gedeputeerde Moens 

Oké, ik zal dat doen, mijnheer Verzele. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Dan was er nog een vraag over PAULO Veiligheid van mevrouw Deene. Mevrouw 
Deene, u hebt het woord. 

Mevrouw Deene 

Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat ik me ook tot gedeputeerde Moens moeten richten, 
omdat het over PAULO gaat. 
Veiligheid is iets dat ook in de beleidsintenties van …(niet verstaanbaar) naar voren komt. Wat ik ook zie, 
en dat waardeer ik, is dat de hulpverleners opnieuw het respect moeten krijgen dat ze verdienen. Het 
respect gaat over hoe we ze benaderen, maar ook welke opleidingen en ondersteuning we ze geven. 
Daar is net al over gesproken. Ik heb een meer generieke vraag. Ik lees dat de Provincie PAULO verder 
wil uitbouwen tot een vormingscentrum voor lokale besturen als de veiligheidsdiensten. Ik zie ook dat de 
Provincie de PAULO-opleidingen wil versterken. En ik zie vooral door het bedrag van 10 miljoen euro, dat 
er eigenlijk nieuwbouw zou komen met aanvullende faciliteiten voor het PAULO-vormingscentrum. Dat 
zijn allemaal zaken die ik zo versnipperd tussen de cijfers en de beleidsintenties door lees. Mijn vraag is 
daarom, mijnheer de gedeputeerde, hoe u dat veiligheidsbeleid wil omzetten in realisatie. Hoe u dat gaat 
aanpakken? 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Oké, mevrouw Deene, het masterplan is eigenlijk tot stand gekomen door de nood bij de 
brandweeropleidingen aan bijkomende leslokalen en de uitbreiding van het sanitair en logistieke ruimtes. 
Zoals ik daarnet gezegd heb in de tussenkomst door collega Verzele, voortgezette opleidingen zijn pas 
sinds de invoering van het nieuwe KB voor brandweeropleidingen in 2016 verplicht en deze zijn in 2019 
al opgetrokken tot 24 uur per jaar per brandweerman. Bijkomend is er ook een grote nood bij alle 
opleidingen aan hedendaagse indoor- en simulatieruimtes. PAULO wil verder inzetten op opleidingen die 
zowel digitaal als traditioneel onderwijs combineren en waarin verschillende modaliteiten en werkvormen 
elkaar afwisselen, aanvullen en versterken en waar leren via simulaties, dat is zeer noodzakelijk, 
versterkend kan werken. 
De huidige site, we zijn er ooit al eens op bezoek geweest met de provincieraadsleden, is vrij 
onsamenhangend en ook niet efficiënt. U moet weten, wij komen van drie verschillende VZW’s die 
samengevoegd zijn en ook de buitenschietstand dient de nieuwe VLAREM-regeling te volgen en 
daardoor ook te verdwijnen. Aan een ontwerpteam werd gevraagd om een uitgebreide analyse uit te 
voeren met verschillende scenario’s om uiteindelijk tot een organisatie- en implementatieplan te komen 
met een centrale nieuwbouw voor de administratie voor de verschillende opleidingen, maar ook voor 
bijkomende leslokalen en logistieke ruimtes voor hoofdzakelijk de brandweeropleiding. Door de 
verschuiving van de administratie en de opleiding naar de nieuwbouw, ontstaat er een mogelijkheid om 
de vrijgekomen ruimtes om te bouwen tot een cluster van simulatieruimtes. De realisatie van een nieuwe 
binnenschietstand is eveneens opgenomen in de analyse.  
Natuurlijk afhankelijk van het scenario dat gekozen zal worden, varieert de raming van de nieuwbouw en 
de binnenschietstand tussen iets meer dan 8 miljoen euro en 9,6 miljoen euro. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de verhoogde energiestandaarden. Ik vind dat als we nieuw bouwen, we op zijn minst het 
voorbeeld moeten geven en daar rekening mee houden. De bijkomende vereiste investering is daar ook 
in voorzien. Dat is die van de waterzuivering van de brandweeropleiding. Ook daar waren we niet strikt 
conform de wetgeving. Dus dat moet ook meegenomen worden. Hiervoor wordt een investering geraamd 
van 600.000 euro. Met deze investeringen willen we de onderwijskwaliteit waarborgen en een meer 
geïntegreerde samenwerking bewerkstelligen tussen de drie verschillende opleidingen. 
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Mevrouw de voorzitter 

Oké, volstaat dat antwoord, mevrouw Deene? Oké. We kunnen overgaan op een volgende thema 
recreatie en toerisme 
 
 
Recreatie en Toerisme 

Mevrouw de voorzitter 

 
De eerste vraag is van mevrouw De Troyer over recreatie, domeinen en eenvormige tarieven. Mevrouw 
de Troyer. 

Mevrouw de Troyer 

Ik dank u, mevrouw de voorzitter. Collega’s, in het meerjarenplan wordt uitgegaan van: we gaan ernaar 
streven, naar eenvormige tarieven voor alle domeinen. Ik meende dat het een zeer nobel streven is, gelet 
op het feit dat onze Oost-Vlaming de differentiatie in de tariefhantering absoluut niet kan begrijpen. 
Ondanks de misschien objectieve en historisch verantwoorde differentiatie. Mijn vraag is dan ook: hoe 
verschillend is de tarifering in de onderscheiden domeinen en op welke basis is deze gegroeid? Kan dat 
bijvoorbeeld in de Ster in Sint-Niklaas worden gerealiseerd? Ik verwijs dan naar de overeenkomst bij de 
overname, de overeenkomst die gesloten is met de stad Sint-Niklaas. Met welke problemen wordt de 
deputatie geconfronteerd bij het realiseren van deze eenvormigheid? Want het is allemaal niet zo simpel 
te zeggen “we gaan streven naar”, maar is dat streven ook getoetst aan de werkelijkheid? Ik dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mevrouw Charlier 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Dank u wel, mevrouw De Troyer. Gelijkvormigheid, u bedoelt daar dan mee: zullen alle 
recreatiedomeinen van de provincie gratis worden? Ik veronderstel dat dat uw vraag is, eenvoudig 
gesteld. Dan moet ik u daar ontkennend op antwoorden. Natuurlijk, er is een overeenkomst die de stad 
met de Provincie heeft afgesloten. In dat contract staat dat de Ster betalend zal blijven. De stad Sint-
Niklaas had destijds goede redenen om inkomgeld te vragen en om dat ook contractueel vast te leggen. 
We zitten nu vast aan dat contract. Zover ik weet, heeft de stad Sint-Niklaas bij de overleggen die al 
gevoerd zijn terwijl ik gedeputeerde ben, nog nooit gevraagd om dat contract aan te passen en om te 
zeggen: we zeggen vanaf nu dat de Ster gratis is. Dat betekent dat op dit moment in het contract staat: 
de Ster betalend. We gaan natuurlijk wel bekijken of binnen onze domeinen, daar wordt nu aan gewerkt, 
dit jaar al vanaf september maar het zal wellicht tot in het voorjaar van 2020 doorlopen, de verschillende 
tarieven die er toch wel zijn in de recreatiedomeinen, verder op elkaar afgestemd kunnen worden. We 
willen vooral duidelijk maken dat de bezoeker aan onze recreatiedomeinen duidelijk weet hoeveel hij 
waarvoor moet betalen. Dat moet duidelijk zichtbaar zijn op de website. De tarieven mogen niet voor 
interpretatie vatbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat je voor een gelijkaardige dienst in Geraardsbergen een 
ander bedrag betaalt dan bijvoorbeeld in Wachtebeke of de Ster of op een van onze andere domeinen. 
Waar we zeker en vast rekening mee willen houden als we de tarieven vaststellen, is de maximale 
toegankelijkheid. Dat gaat dan natuurlijk niet alleen over de gratis toegang, maar ook over de prijs die we 
vragen voor de diensten die worden aangeboden. Die diensten moeten bekeken worden. Hoeveel kost 
het de Provincie om die diensten te organiseren? Dat is de eerste oefening. Daar wordt nu aan gewerkt. 
Welke prijs staat daar dan tegenover? De volgende stap is, ik denk dan vooral aan de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperkt inkomen: welke prijs ga je daar dan tegenover stellen? Het is soms niet 
maatschappelijk verantwoord om de volle kostprijs door te rekenen aan de bezoekers. Op welke manier 
we dat gaan doen, wordt nu besproken met de verschillende domeinbeheerders. Het resultaat van die 
bespreking zal in de loop van 2020 voorgelegd worden aan de raad. Wij hopen dan vervolgens dat het in 
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kan gaan in januari 2021. Ik wil wel al het volgende zeggen. U weet van de raad van bestuur van De 
Gavers, dat we voor het zwembad voor mensen met een beperkt inkomen een voorstel hebben 
uitgewerkt. Dat hebben we aangeboden aan de stad Geraardsbergen. De andere gemeenten rond De 
Gavers kunnen daar ook gebruik van maken. Voor de leden die niet in de raad van bestuur zitten, het is 
dus een toegangsticket voor het zwembad, een tienbeurtenkaart, die voor een bepaalde prijs door de 
gemeente gekocht kan worden en die dan door diezelfde gemeente, via het OCMW of via de stadsdienst 
aan een eventuele lagere prijs doorverkocht kan worden aan de mensen met een beperkt inkomen. Zij 
kennen hen beter dan de mensen van de Provincie. 
Wij denken er aan om voor onze verschillende recreatiedomeinen, en als ik zwembad zeg dan denken 
we vooral ook aan Puyenbroeck, om naar een gelijkaardig systeem te gaan. We denken er nog slechts 
aan, het is nog niet helemaal uitgewerkt. We zullen op een bepaald moment naar de raad komen met een 
doordacht, hopelijk echt evenwichtig, gebruiksvriendelijk, reglement. Daarmee moet het voor de 
bezoekers van onze recreatiecentra duidelijk zijn waarom zij een bepaald bedrag moeten betalen en wie 
dat zal betalen. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mevrouw De Troyer. 

Mevrouw de Troyer 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter en mevrouw de gedeputeerde voor het antwoord. U ziet dat in de 
raden van bestuur van onder andere De Gavers nog goed werk wordt geleverd. U zult mijn bekommernis 
willen begrijpen en ik ben blij dat u tussen de lijntjes van mijn vraag heeft kunnen lezen. Uiteraard, mijn 
vraag was ingegeven, collega’s, uit het feit dat van de recreatiedomeinen alleen de Ster nog betalend is. 
Zodanig dat ik mijn kapstok daaraan gehangen had en dat ik gezegd heb: gelijkvormig voor iedereen, dus 
ook voor Sint-Niklaas. U zegt dat dat in het contract staat. Dat staat inderdaad in het contract waarover 
onderhandeld is met de stad Sint-Niklaas. Nu, je kunt altijd omgekeerd te werk gaan en zeggen tegen de 
stad Sint-Niklaas dat we een eenvormigheid willen in onze recreatiedomeinen. 
Waarom heb ik zo gehamerd op die recreatiedomeinen? Onder andere ook het recreatiedomein 
Puyenbroeck; ik zal niet altijd over De Gavers spreken, niettegenstaande dat dat mijn streek is. De Oost-
Vlaming die het financieel niet gemakkelijk heeft, kan zich alleen ontspannen in onze recreatiedomeinen. 
Dus de recreatiedomeinen moeten “niet betalend” openblijven. Dat zou eenvormigheid voor mij 
betekenen. Ik reken op u, mevrouw de gedeputeerde. Ik begrijp dat u zich vandaag niet kunt vastpinnen 
en dat het bij de bespreking van het meerjarenplan niet eenvoudig is om dit voorstel aan de orde stellen. 
Maar u begrijpt ook de bekommernis dat de recreatiedomeinen voor deze mensen soms de enige vorm 
van ontspanning zijn. Ik voel dat u rekening zal houden met de sociale correcties. Voor mensen die geen 
of weinig inkomen hebben, is een euro zeer veel geld. De recreatiedomeinen hebben prachtige 
speeltuinen voor de kinderen. Ik neem er nota van dat u weet uit ervaring dat wij de ontwikkelingen bij de 
recreatiedomeinen zullen volgen. We zullen het in het oog blijven houden. Dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw Charlier, u wilt nog antwoorden? 

Mevrouw gedeputeerde Charlier  

Ja, een kort antwoord. 1, de stad Sint-Niklaas geeft via het OCMW korting op de toegangsprijs aan 
mensen die het moeilijk hebben. 2, het betalen voor de Ster is alleen tijdens het hoogseizoen van 1 april 
tot eind september. De rest van de maanden kan iedereen gratis naar de Ster. Dit tussen haakjes, maar 
ik neem uw bekommernissen mee. U weet dat ik een vrij goede relatie hebt met de burgemeester in Sint-
Niklaas. Ik zal in het overleg de vraag die hier gesteld is door u, aankaarten. Daarmee wil ik niet zeggen 
dat er een ander resultaat uit voortkomt dan wat er nu op tafel ligt. Maar vragen staat vrij. Ik zal het 
meenemen. 
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Mevrouw de voorzitter 

Oké, ik had eerst de heer Blommaert het woord zien vragen. Mijnheer Blommaert. 

Mijnheer Blommaert 

Oké, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Gedeputeerde, wij hebben goede contacten met de 
burgemeester van Geraardsbergen, maar dit geheel terzijde. In uw bestuursakkoord staat dat de 
oefeningen, de discussie, niet opnieuw worden gevoerd. Ik vind wel dat u op termijn zo snel mogelijk 
moet zorgen voor een eenvormigheid voor alle tarieven in de provincie. Los van contracten en afspraken 
en bijvoorbeeld doorverkopen (ik vind dat een raar begrip, ik denk zelf dat het niet mag), moet gewerkt 
worden aan eenvormigheid van al die tarieven. Als je eenvormigheid nastreeft, moet je daar ook 
consequent in zijn en eenvormig zijn in het prijzenbeleid. Dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Ik denk dat we hiermee kunnen afsluiten. Het meeste is er al over gezegd. Dat komt 
nog wel aan bod bij de bespreking van de recreatiedomeinen. Mevrouw de Troyer toch nog iets 
prangends dat u van het hart moet? 

Mevrouw de Troyer 

Inderdaad, er moet mij nog iets van het hart. Het gaat over recreatiedomeinen voor de Oost-Vlaming. Ik 
ben blij met het antwoord. Ik zal dat wel opvolgen. Ik ben ook blij dat mevrouw de gedeputeerde een 
goede relatie heeft met de huidige burgemeester. Wij hadden ook een goede relatie met de vorige 
burgemeester. Mijn punt is: onderschat het belang van het recreatiedomein niet, noch voor de streek, 
noch voor de Oost-Vlaming. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Het is goed om goede relaties te hebben over de partijgrenzen heen. 
Goed, de volgende vraag is een vraag van de heer Blommaert over de recreatiedomeinen, over een 
globaal recreatieplan. Mijnheer Blommaert, u hebt het woord. 

Mijnheer Blommaert  

Dank u wel, ik zal het zeer kort houden. De meerjarenplanning is een oefening die moet leiden tot een 
globaal recreatieplan met een visie op elk domein. Mijn concrete vraag is: gaat dat extern of intern 
gebeuren? Ik weet dat er een groot aantal investeringen wordt gedaan. Men gaat elk domein zijn hapjes 
geven, de een wat meer dan de ander. Mijn concrete vraag hierbij is: heeft de deputatie nog zicht op 
verdere overname van domeinen? Dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Blommaert. Mevrouw Charlier 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Het is inderdaad de bedoeling om een globale visie op onze recreatiedomeinen uit te werken. Wij zijn 
daar al mee gestart. We hebben als deputatie op 4 juli 2019 beslist om ons te laten begeleiden door 
ARCH International. Het bureau ondersteunt in een werkgroep de directies van de domeinen. 
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Sleutelwoorden voor de visie zijn eenvormigheid en duidelijkheid in de concessies en de 
overeenkomsten. Ook op dat gebied bestaat een groot aantal verschillen. De ene club mag dit en de 
andere club mag iets anders op hetzelfde domein. De concessies zijn niet altijd gelijk. We gaan proberen 
om de concessies en de overeenkomsten op elkaar af te stemmen. 
Een ander punt is de maximale toegankelijkheid van onze domeinen. Dat is enerzijds de prijs en 
anderzijds de gratis toegang en dat elke Oost-Vlaming en hopelijk ook mensen van buiten de provincie, 
gebruik kunnen maken van onze domeinen. Het laatste, en dat is toch wel heel belangrijk, dat is in deze 
raad al verschillende keren aan bod gekomen, is voldoende autonomie binnen het provinciale werken. U 
weet dat die vraag leeft bij alle domeinverantwoordelijken, maar ook bij de directie van de 
recreatiedomeinen. Deze vier zaken worden in de werkgroep meegenomen. 
Belangrijk is ook, en dat zat ook in uw vraag: wordt er rekening gehouden met het aanbod in de streek en 
omliggende gemeenten? Ja dus, want we hebben twee keer per jaar, meestal vlak voor het seizoen en 
vlak na het zomerseizoen, overleg met de gemeenten op wiens grondgebied het domein ligt. Dat is nog 
niet gebeurd met De Gavers. Twee afgevaardigden in de raad van bestuur van de Gavers zijn de 
vertegenwoordigers van de stad Geraardsbergen. Maar als De Gavers wordt ingekapseld in de 
provinciale werking, zal er een halfjaarlijks overleg worden ingepland tussen de Provincie en het stads- of 
gemeentebestuur over de mogelijke synergie tussen de evenementen en activiteiten op het 
recreatiedomein en de evenementen en activiteiten in de stad of in de gemeente. Daarover is ook overleg 
met de politie en de brandweer. Zij zijn ook in dat overleg vertegenwoordigd. Bij grote evenementen op 
de recreatiedomeinen worden ook de politiezones aangesproken en moeten de politie en de brandweer 
instaan voor de veiligheid van de bezoekers. Het plan zal voorgelegd worden aan deze raad.  
U hebt gevraagd of de huidige deputatie nog domeinen zal overnemen. U hebt waarschijnlijk wel gemerkt 
dat in de meerjarenbegroting geen extra middelen zijn voorzien om nieuwe recreatiedomeinen over te 
nemen. Dus op dit moment moet ik uw vraag negatief beantwoorden. Nee, we zijn dit niet van plan. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Blommaert? 

Mijnheer Blommaert 

Mevrouw de voorzitter, nog even kort. Eenvormigheid, ja dat is allemaal goed. Maar velen zijn bezorgd. 
Als er eenmaal sprake is van eenvormigheid, gaat u ervan uit dat de domeinen alleen met de directies 
gaan onderhandelen en spreken. Ik denk dat daardoor de Provincieraad nog weinig zicht heeft op de 
ontwikkelingen. U zult ons niet kwalijk mogen nemen dat wij in de toekomst nog meer vragen stellen over 
alles wat gebeurt in en rond de domeinen. Dat is een. Twee, wat mij ook opvalt, u sprak over een 
onderzoeksbureau. Mijn fractie vraagt zich dan ook af: alles wat er ook gebeurt, het wordt elke keer 
extern. Eerder is gesproken over een klein bedrag en nu vloeien duizenden en duizenden euro’s weg 
naar externe bureaus. Ik vraag mij af, mijnheer Moens, of er intern nog wel sprake is van expertise. Men 
heeft hier zoveel jaren mensen gehad die dat allemaal zouden kunnen. Nu wordt voor alles een 
onderzoeksbureau, voor een audit en dergelijke, ingezet zonder dat we inzage hebben in het prijskaartje 
en ook niet weten hoe we dat gaan betalen. Dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Moens, nog een aanvulling? 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Ja, ik werd genoemd, ik wil wel reageren. Ik hoorde gisteren mensen van uw fractie zeggen dat we meer 
moeten uitbesteden. Ja, dat heb ik toch gehoord. Nu wordt gezegd dat we het intern moeten doen. Ik 
denk soms bij bepaalde zaken dat het goed is om eens met een andere bril te kijken en om zaken extern 
te laten doorlichten. Ik vind daar helemaal niets verkeerd aan. 
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Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Taylor. 

Mijnheer Taylor 

Ja, dat is een spelletje woorden verdraaien, mijnheer Moens. Ik heb dat gezegd in het kader van de 
fietspaden. Niet alle expertise van planologen moet in dienst worden genomen. Want als het project is 
afgelopen, zijn de mensen nog steeds in dienst. Dit gaat over heel iets anders, over taken die bij de 
deputatie liggen. De deputatie zou die kennis zelf moeten verwerven. Dat is een ander verhaal. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Ik denk dat het goed is om eens met een andere bril naar zaken te kijken. Een deputatie moet soms ook 
de moed hebben om zich te laten bijstaan en zich te laten adviseren. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw Charlier, u had het woord gevraagd. 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Laat het duidelijk zijn, het is geen uitbesteding; het is begeleiding van onze diensten. De directie 
Recreatiedomeinen, de domeinverantwoordelijken, zit samen met een consultant om te kijken waar wij 
naar toe willen met die recreatiedomeinen. Voor mij is dat echt nog iets anders dan uitbesteden. Daar 
doet een consultancybureau zijn studiewerk en legt het resultaat voor. In dit geval gaat het om expertise 
die bij de Provincie aanwezig is, bij de directie Recreatiedomeinen en bij de domeinverantwoordelijken. 
Die expertise wordt gebundeld om tot een gedragen voorstel te komen. Ik vind dat iets anders dan alleen 
maar uitbesteden. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Windels. 

Mijnheer Windels 

Ik heb even een vraag, ter verduidelijking. Ik ga proberen om er geen karikatuur van te maken. Heb ik u 
goed verstaan dat voor het ontwikkelen van een algemene visie, waarbij de mensen van de verschillende 
recreatiedomeinen worden samen gezet, een consultant wordt uitgenodigd? Is het niet de taak van de 
gedeputeerde om met die mensen overleg te voeren en een visie te ontwikkelen? Ik kan me vergissen, 
maar ik dacht dat het wel zo was. Het is eigenlijk een gewone ja-nee-vraag. Is dat geen rol voor de 
gedeputeerde? Consultancy is in alle gevallen uitbesteden. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, dat was een vraag. Mevrouw Charlier? 

Mevrouw Charlier 

Ik ben aanwezig bij die vergaderingen. Ik word uitgenodigd voor die werkgroepvergaderingen. 
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Mijnheer Windels 

U wordt uitgenodigd voor de vergadering en een consultant begeleidt u? 

Mevrouw Charlier 

U zegt dat het een taak is van de gedeputeerde. Ik denk dat het belangrijk is dat de gedeputeerde opvolgt 
wat er die werkgroepvergaderingen wordt besproken. Dus op regelmatige tijdstippen word ik uitgenodigd 
om het resultaat van de besprekingen mee op te volgen. 

Mijnheer Windels 

Dus u gaat de visie van iemand anders opvolgen. Ik dacht dat het de bedoeling was dat u zelf een visie 
ontwikkelt. Ik snap het niet meer zo goed. Welke rol neemt u? 

Mevrouw Charlier 

Er zijn werkgroepvergaderingen onder leiding van de consultant. Ik word voor een aantal van die 
vergaderingen uitgenodigd om de opvolging te doen van wat daar besproken is. 

Mijnheer Windels 

En de visie die voortkomt uit die vergaderingen, legt u voor aan de raad en wij moeten die vervolgens 
goedkeuren? 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, mijnheer Evrard en mevrouw Dooms hebben ook nog het woord gevraagd. Mijnheer Evrard. 

Mijnheer Evrard 

Wel, ik zit hier een beetje geamuseerd toe te kijken, naar dit steekspel tussen Open VLD en N-VA, want 
daar gaat het hier duidelijk om. Ik ben een beetje verbaasd over de weerzin van Open VLD tegen 
studiebureaus. De partij stond er toch altijd om bekend om in alle gremia waar ze in zaten, veel 
studiebureaus aan te stellen. Ik begrijp dit verhaal niet zo goed, eigenlijk.  

Mevrouw Dooms 

Ik heb een bijzonder grote hekel aan consultants. Maar in dit geval snap ik volledig waarom een 
consultant nodig is. Bij het schrijven van een plan of een visie is het af en toe handig om hulp te krijgen bij 
de methodiek. Methodieken wijzigen in de loop der tijd. Om een goed plan te krijgen, ik heb het dan niet 
over de inhoud want de inhoud wordt geleverd door de mensen in de domeinen en door onze 
ambtenaren, is de inbreng van een consultant op zijn plaats. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Taylor, kort alstublieft. 
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Mijnheer Taylor 

Voorzitter, ik voel me aangesproken. Ik ben vooral blij als onze partij bekendstaat voor studiebureaus. Ik 
sta liever bekend voor studiebureaus dan voor andere dingen. Maar inderdaad, wij kunnen niet 
ontkrachten dat je met uitbesteding goede zaken in de administratie kunt brengen. Het is hier de vraag of 
deze deputatie niet meer een beroep doet op dergelijke bureaus dan in het verleden. Maar we gaan hier 
nu toch geen duidelijk antwoord krijgen. Ik stel voor dat we eens uitzoeken of er sprake is van een 
aanmerkelijk hoger bedrag voor bestedingen aan consultancy in deze deputatie. We zullen dat onderzoek 
uitvoeren. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Evrard, de laatste tussenkomst hierover. Zeer kort. 

De heer Evrard 

Wel, mijn partij staat alleszins niet echt bekend om ministers en gedeputeerden die hun ontslag hebben 
moeten geven wegens te nauwe relaties met onder andere studiebureaus. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, we gaan het afsluiten. Mevrouw de Troyer. 

Mevrouw de Troyer 

Ik verwijs naar het huishoudelijk reglement. Als er niet op niveau vergaderd kan worden, dan doe ik hier 
mijn boeken toe, ga ik naar mijn bureau en ga daar wat nuttiger werk doen. We gaan toch niet vervallen 
in een democratisch forum, waarin we elkaar verwijten maken. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik zou 
u willen vragen, mevrouw de voorzitter, om het huishoudelijk reglement te volgen. 

Mevrouw de voorzitter 

We gaan over naar de volgende vraag. Dat is een vraag van mijnheer Vermaercke over 
Recreatiedomeinen uitbouwen tot toegangspoorten voor toerisme en recreatie in een ruimere regio met 
maximale toegankelijkheid en kwaliteit. Mijnheer Vermaercke u heeft het woord. 

Mijnheer Vermaercke 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vele van mijn vragen zijn in het debat al voor een deel beantwoord. 
Zoals u weet zijn voor de NV-A-fractie, beste collega’s, maximale toegankelijkheid en kwaliteit 
sleutelbegrippen in het eenvormig beleid voor de recreatiedomeinen. Het meerjarenplan zet hier alvast 
sterk op in. Meer nog, het is ook de bedoeling om te streven naar eenvormige tarieven. Ik heb begrepen 
uit het antwoord op de vraag van mevrouw de Troyer dat er inderdaad sterk aan gewerkt wordt. Maar ik 
wil concreet vragen, mevrouw de gedeputeerde, of er bijzondere activiteiten in de recreatiedomeinen zijn, 
activiteiten die onze aandacht verdienen bij het uitvoeren van meerjarenplan. Bijkomend wordt in de 
komende periode, zoals we allemaal kunnen vaststellen, bijzonder stevig geïnvesteerd in de domeinen. 
Daarmee kunnen we ook op de langere termijn deze dienstverlening van de Provincie op een kwalitatief 
hoog niveau blijven aanbieden. De investeringen voor De Brielmeersen zijn mij compleet duidelijk. Dit 
prachtige domein ligt aan mijn achterdeur en ik ben er als scout als het ware in opgegroeid. De andere 
domeinen boeien mij ook enorm, bijvoorbeeld het masterplan voor Puyenbroeck. Wat gebeurt er met het 
treintje van De Ster? Ik kon het echt niet laten in mijn eerste jaar bij de Provincie, ik ben al eens op 
bezoek geweest in dat befaamde domein De Gavers, ik heb het gezien. Ik vraag me af welke 
infrastructurele maatregelen worden genomen op De Gavers. 
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Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Dank u wel, collega. Over die eenvormige tarieven denk ik dat er al een antwoord is gegeven. Over de 
activiteiten kan ik zeggen dat er een aantal recreatiedomeinen is dat deze legislatuur jarig is. En we willen 
dat vieren. Het 55-jarig bestaan van Puyenbroeck hebben we gehad in 2019. Daarvoor is een aantal 
extra activiteiten georganiseerd. Het Leen viert zijn verjaardag in 2023 en De Ster ook. Ze bestaan dan 
vijftig jaar. Wij zullen dan de nodige luister en activiteiten aankondigen en vieren. 
Het dertigjarig bestaan van De Gavers, ook die vieren deze bestuurdersperiode feest, is ook in 2023. Dus 
over een paar jaar hebben we drie verjaardagen van drie verschillende domeinen. We zullen die gepast 
in de kijker zetten, telkens met activiteiten die aangepast zijn aan de verschillende domeinen. 
Dan vraagt u naar het treintje van De Ster en de infrastructurele investeringen in De Gavers. Ik kan daar 
een uitgebreide opsomming van geven. Ik kan u ook de ronde bedragen geven. Voor Puyenbroeck is het 
een bedrag van 5,2 miljoen euro. Dat is voorzien voor de uitrol van het masterplan 2.0. Wat zit daarin? 
De aanleg van de driving range, een golfschool ter hoogte van het sportcentrum, de optimalisatie en 
renovatie van de negen holes golfbaan en de verplaatsing van de camping die daarmee gepaard gaat. U 
hoort het, dat is ook een indirect antwoord op de vraag van mevrouw Verhoeven, die straks nog aan de 
orde komt, over de optimalisatie en de renovatie van de golfbaan. Ik zal het waarom toelichten bij de 
beantwoording van de vraag van mevrouw Verhoeven. De camping moet verplaatst worden, omdat de 
driving range en de golfschool op de plaats van de camping komen. 
Er is verder 2 miljoen euro voorzien voor de infrastructuur en voor de nutsvoorzieningen van het 
stacaravanterrein. Ook die zijn dringend aan renovatie toe. Het geld wordt ook gebruikt voor de 
uitbreiding van het landschapspark. Daarmee is in de vorige bestuursperiode al gestart en daar zijn dit 
jaar al investeringen voor gedaan. Daarvoor is nog een budget van 500.000 euro voorzien. 
Bij De Gavers gaat het om een totaalbedrag van 4 miljoen euro. Daar zijn vier nieuwe bungalows 
ingepland. Ook het bouwen van de omwalling om het domein te beschermen tegen wateroverlast, maakt 
deel uit van de plannen. De mensen uit de streek weten dat de Dender regelmatig overstroomt. Dan 
worden ook het recreatiedomein en vooral de camping getroffen. Dat kan worden gevrijwaard door een 
omwalling aan te leggen. Ook wordt er een nieuwe fietsherstelplaats gebouwd. Die zit nu onder het 
gebouwtje waar het personeel zit en waar vergaderd wordt. Wij willen dat op een andere plek, want dat is 
technisch beter. Daarvoor is 400.000 euro voorzien. De jeugdherberg krijgt twee nieuwe lokalen, er komt 
een biomassaketel en er is een houtopslagplaats voor de houtsnippers voorzien. Daarvoor zijn 210.000 
euro ingeschreven. En dan is er ook nog de renovatie van de sanitaire blokken op de camping en 
renovatie van de speeltuin voor de speeltoestellen die echt aan renovatie toe zijn. 
Het treintje van De Ster heeft al eens de pers gehaald. Dat zal niet meer hersteld worden, omdat de 
renovatie zeer veel geld kost. We gaan het treintje ergens een plek geven als speeltoestel. Het verdwijnt 
dus niet van De Ster, het wordt een speeltoestel. Wij voorzien verder een nieuwe attractie op De Ster, 
namelijk een veerboot. Daarvoor is 300.000 euro voorzien. Die zal via het water de verbinding vormen 
tussen de verschillende delen van De Ster. Is dat voldoende als antwoord? 

Mevrouw de voorzitter 

Ik denk dat het een heel uitgebreid antwoord was, mevrouw Charlier. Mijnheer Vermaercke? 

Mijnheer Vermaercke 

Dank u wel voor het concretiseren van het meerjarenplan. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar de volgende vraag, van de heer Van Laecke over de 
recreatiedomeinen. Het woord is aan de heer Van Laecke. 

De heer Van Laecke 

Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de gedeputeerde, ik kan het vrij kort houden. In het meerjarenplan is 29 
miljoen euro voorzien voor investeringen in de verschillende recreatiedomeinen. Dat is op zich een goede 
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zaak. Ik heb het ook al gezegd in mijn inleiding maandagmiddag. Ik denk dat de recreatiedomeinen een 
zeer goede troef zijn voor de provincie. Naar mijn mening mogen we ze nog wel wat meer uitspelen dan 
we nu al doen. 
Er is een drietal domeinen bijgekomen, De Brielmeersen, Nieuwdonk en De Ster. Mijn vraag was, 
mevrouw de gedeputeerde, wat de visie is van de deputatie. Gaan wij met dit elan verder? Worden er 
nog zaken bekeken om terreinen te verwerven? Hoe ziet u dat zelf? 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mevrouw Charlier. 

Mevrouw Charlier 

Op die vraag over die nieuwe recreatiedomeinen heb ik zojuist geantwoord. Neen, we hebben ze niet 
ingeschreven in het meerjarenplan, omdat we het eigenlijk ook niet voorzien en omdat de andere 
recreatiedomeinen die we laatst hebben overgenomen, De Brielmeersen, Nieuwdonk en De Ster, een 
injectie van de Provincie moeten krijgen. Daarin willen we extra investeren. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, volstaat dat mijnheer Van Laecke? Goed, dan komen we bij de vraag van de heer Evrard over De 
Brielmeersen, ontspannings- en educatieaanbod optimaliseren en toegankelijk maken. Mijnheer Evrard, u 
heeft het woord. 

Mijnheer Evrard 

Dank u mevrouw de voorzitter. Mijn vraag is een beetje in hetzelfde verband, nu specifiek over De 
Brielmeersen. Ik kan zeggen dat er wel nog een treintje rondrijdt, maar dat dat betalend is. Ik weet niet in 
hoeverre dat past binnen de visie van de Provincie. Dit even tussendoor. 
Er is inderdaad ook geld ingeschreven voor educatie voor het domein De Brielmeersen. Mijn vraag is: wat 
zijn de concrete plannen in dit verband en welke keuzes zullen er worden gemaakt? Want ik denk dat dit 
educatieve aanbod in De Brielmeersen momenteel toch wel op een laag pitje staat. 
En dan nog een vraag in verband met het masterplan van De Brielmeersen. Welke richting wil men 
eigenlijk uit met De Brielmeersen? Gaat men voor een actief recreatief aanbod met naast mogelijkheden 
om te sporten ook hengelen, roeibootjes, waterfietsen en speeltuinen? Of is het meer gericht op rustig 
wandelen, ontspannen en beleven? Is er ook interactie voorzien met de voetbalvereniging SK Deinze, die 
daarnaast haar terreinen heeft? 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mevrouw Charlier. 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Dank u wel. U zegt dat de educatieve activiteiten op De Brielmeersen op een laag pitje staan, maar we 
hebben acht educatieve pakketten voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs. Daar maken per 
jaar ongeveer zeshonderd kinderen gebruik van. Voor elke doelgroep is er een aangepast pakket. We 
kunnen en we zullen het ook wel doen: nog meer promotie voeren op de omliggende scholen, zodat de 
leerlingen meer gebruik kunnen maken van die educatieve pakketten. 
Verder zijn er gegidste rondleidingen. Die zijn voor een verscheiden publiek. Daar komen ongeveer 
vijfhonderd deelnemers naar toe plus vijftien scholen. Ook hebben we de zondagse gegidste 
natuurwandelingen waar telkens, per natuurwandeling, vijftien tot twintig wandelaars aan meedoen. Dan 
is er ook nog de maandelijkse sterrenkijkdag op het domein. Dat zijn de zaken die we op dit moment 
aanbieden. Via promotie kunnen we er natuurlijk nog voor zorgen dat er zich nog meer mensen op 
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inschrijven. We willen De Brielmeersen eigenlijk opsplitsen in twee delen. Dat zal ook zo opgenomen zijn 
in het PRUP waar wij volop werken aan het uittekenen en uitwerken. Een deel met hoogdynamische 
activiteiten en een deel met laagdynamische activiteiten als het wandelen, fietsen en het natuur beleven. 
De laagdynamische activiteiten vinden plaats aan de kant van, voor degenen die De Brielmeersen goed 
kennen, de Leie en het Schipdonkkanaal. Het meer hoogdynamische zal het provinciaal domein zijn dat 
ligt tussen dat laagdynamische (het natuurgedeelte) en het sportgedeelte dat van de stad Deinze zelf is. 
Dat alles zal in het PRUP opgenomen worden. Al die delen worden aangeduid, zodanig dat degene die 
activiteiten ontwikkelen, weten op welke plekken welke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Of er een 
interactie is met de voetbalvereniging SK Deinze? Via de parking wel. De parking van nu zal verhuizen 
naar een andere plek op het domein. Maar alle sportvelden zullen op de gronden liggen van de stad 
Deinze zelf. Daarvoor is een grondruil nodig. Die is nog niet afgehandeld. Dat is onderwerp van 
bespreking in de stuurgroep rond het PRUP, De Brielmeersen en de stad Deinze. 
Dus er is geen sprake van een echte interactie. Het sportgedeelte is voor de stad Deinze. Het 
hoogdynamische op het provinciaal domein, zoals het cafetaria, de speeltuin en het evenementenplein, is 
voor de Provincie. Het wandelen en fietsen in het laagdynamische, het meer natuurlijk ontwikkelen van 
het domein, zal ook liggen op het provinciaal domein zelf. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Evrard? 

Mijnheer Evrard 

Oké, wij kijken vooral naar het PRUP, naar wat mogelijk is. De heer Vermaercke en ik zullen zelf het 
nodige doen, indien we dat kunnen, aangezien het blijkbaar belangrijk is om te lobbyen. 
Ja, ik denk dat wij ons kunnen vinden in dit masterplan voor De Brielmeersen. Ik wou enkel zeggen, 
zeshonderd leerlingen op jaarbasis is natuurlijk niet echt om over naar huis te schrijven. Het zijn 
misschien twintig of dertig klassen per jaar. Dat is niet overdreven. Ik denk dat op dat gebied nog werk 
aan de winkel is. Ik ken het domein zeer goed. Ik denk dat het toch nog wel wat mogelijkheden zijn in die 
richting. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mevrouw Charlier, wilt u nog iets toevoegen? 

Mevrouw Charlier 

Ik sta altijd open voor nieuwe voorstellen. Als u voorstellen hebt, dan kunt u die mij meegeven. Dan zal ik 
die ook meenemen. Dat zullen we zeker vast nog eens bekijken. 

Mevrouw de voorzitter 

Het komt goed. Volgende vraag is van Mijnheer Roggeman, een vraag over de bouw van een 
opvangcentrum voor wilde dieren. Mijnheer Roggeman, u heeft het woord. 

Mijnheer Roggeman 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter, de deputatie, de griffier. 
Via het meerjarenplan weten we dus dat er 200.000 euro wordt uitgetrokken voor de bouw van een 
opvangcentrum voor wilde dieren in Het Leen. Het zou het vierde centrum in de provincie worden, naast 
de drie reeds door Vlaanderen erkende centra in Geraardsbergen, Merelbeke en Kieldrecht. Ik vind het 
goed, want ook de burger in het algemeen en de Oost-Vlaamse burger in het bijzonder, wil weten waar hij 
met een gekwetst dier naartoe kan. Die opvangcentra kunnen erkend worden door Vlaanderen. Het is al 
het geval bij de drie bestaande. Maar dat betekent dat die moeten worden gerund door een VZW. Het is 
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niet zo dat de Provincie dat kan organiseren en runnen en dan een erkenning vragen aan Vlaanderen. In 
de wetgeving is dat niet voorzien. Er zal dus ter plaatse een VZW moeten zijn. Is die er al? Dat is niet 
duidelijk. Misschien kunt u dat in uw antwoord expliciteren. 
Maar een erkenning kan pas worden toegekend na, vroeger was dat vijf jaar, thans drie jaar. Dat 
betekent dat er drie jaar werking moet zijn. Natuurlijk, het runnen van zo’n centrum kost geld. Rekent u 
daarbij uitsluitend op de betrokken VZW of gaat de Provincie, in afwachting van een mogelijke erkenning 
door Vlaanderen, dat op zich nemen? 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mevrouw Charlier. 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Eigenlijk is het antwoord zeer duidelijk. Wij hebben in principe afspraken gemaakt voor de oprichting van 
een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. De Provincie staat alleen maar in voor de verbouwing 
van het gebouw. De VZW en de initiatiefnemers dragen volledig zelf de uitbating. Dat is het principe 
waarop wij zijn ingestapt. Dat betekent voor de Provincie een eenmalige investering. De VZW moet via 
sponsoring, fondswervende activiteiten, vrijwilligerswerk en subsidiëring achteraf van de Vlaamse 
overheid en eventueel van de Provincie (maar dat is een uitgesteld relais), zelf zorgen voor een financieel 
gezonde uitbating. De gesprekken voor het opmaken van de concrete samenwerkingsovereenkomst 
moeten nog opgestart worden. Die zijn voorzien in januari 2020. Dus op dat moment zal het principe 
vastgelegd worden en zal duidelijk zijn dat wij alleen maar geld geven voor het gebouw en de 
infrastructuur. De verdere kosten komen volledig voor rekening van de VZW. Daar gaan wij van uit. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Roggeman. 

Mijnheer Roggeman  

Dank u wel, gedeputeerde. Ik mag er toch op rekenen dat er enige vorm van toezicht zal zijn; toezicht is 
misschien een te groot woord in dit verband. Het gaat om een VZW van vrijwilligers. Maar toch, het gaat 
om een domein van de Provincie. Dus ik ben van mening dat daarop toegezien moet worden. Het moet 
een hoog kwalitatief opvangcentrum worden, zoals er al - tenminste - een is in Oost-Vlaanderen. Ik denk 
dat er voorbeelden genoeg zijn om te zien hoe je dat precies moet inrichten. Ik reken erop dat de 
Provincie een zekere vorm van toezicht uitoefent, vermits het binnen haar eigendom gebeurt. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, u kunt Mijnheer Roggeman geruststellen, mevrouw Charlier? Voilà, dan kunnen we overgaan naar 
de volgende vraag van mevrouw Verhoeve over de Golf Puyenbroeck en het aantal holes. Mevrouw 
Verhoeve. 

Mevrouw Verhoeve 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Leden van de deputatie, collega’s, met enige verwondering heb ik 
vastgesteld dat er in deze meerjarenplanning met geen woord gerept wordt over de uitbreiding van Golf 
Puyenbroeck van negen holes naar een volwaardig golfterrein van achttien holes. Ik vind dat een beetje 
raar. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. Ik heb het CD&V-programma gelezen. Daarin staat dat de 
gefaseerde uitbreiding van de golfbaan met de huidige negen holes naar achttien holes een van de 
ambities is. In de veronderstelling dat we in het domein Puyenbroeck een groot aantal sportactiviteiten 
willen aanbieden, vind ik het persoonlijk een gemiste kans dat men de uitbreiding niet voorziet. Het is de 
taak van het bestuur om een stimulerend kader aan te bieden om zoveel mogelijk Oost-Vlamingen aan te 
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zetten tot een duurzaam bewegingsgedrag en sportgedrag. Ook al zijn wij niet meer bevoegd voor sport, 
onze kerntaak is toch de optimalisering van onze domeinen met veel sportfaciliteiten. De heer Evrard 
heeft dat zojuist verwoord. De Provincie Oost-Vlaanderen is nochtans geslaagd in haar opzet, namelijk 
de aanleg (en dat is een beetje geschiedenis voor degene die nog niet eerder in dit halfrond waren) van 
negen holes golfterrein met een grote toegankelijkheid. We zijn er inderdaad in het verleden in geslaagd 
om heel veel jeugd aan te trekken, onder andere gezinnen met kinderen, zodat het een echte familiesport 
werd. En niet onbelangrijk, financieel haalbaar, gelet op de democratische prijssetting. De golfsport kampt 
met de perceptie een elitaire sport te zijn. Golf werd met Golf Puyenbroeck duidelijk toegankelijk. Dat is 
een goede zaak. Men kon duidelijk spreken van een democratisering van de golfsport. 
Daarenboven hebben we er toen ook voor gezorgd dat er sprake was van medegebruik, met 
wandelpaden, een Finse looppiste, ruiterpaden enzovoort. Het werk is alleen nog niet af. Het doel moet 
zijn om niet alleen de potentiële beginnende golfers aan te spreken, maar ook om de ondertussen 
gevorderde spelers aangepast activiteiten en infrastructuur aan te bieden. Het zijn nu net deze zaken, 
mevrouw de gedeputeerde, die een beetje op hun honger blijven zitten. Dus vandaar mijn vraag waarom 
niet voorzien wordt in de uitbreiding naar een volwaardige achttien holes in Puyenbroeck. Dank u wel.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mevrouw Charlier. 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Ik kan me deze desillusie voorstellen als u gelezen heeft dat wij het golfterrein niet zullen uitbreiden van 
negen naar achttien holes. Ik ben zelf geen golfer, maar ik kan me goed voorstellen dat golfers graag op 
een groot terrein en op een uitgebreider terrein willen golfen dan de negen holes die er op dit moment ter 
beschikking zijn op onze recreatiedomein Puyenbroeck. We zijn natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. 
We hebben verschillende keren overlegd met de mensen van de Golfschool en de uitbaters van de baan. 
Verder hebben we gekeken naar het kostenplaatje, naar de kostprijs. Een gezond financieel bestuur kijkt 
ook naar de beschikbare middelen voor de verschillende recreatiedomeinen. We hebben elk 
recreatiedomein een bepaald bedrag voorgelegd. Met dat bedrag hebben wij in samenspraak met de 
directie Recreatiedomeinen en de domeinbeheerders en met de mensen van Golf Puyenbroeck 
gesproken over de verdeling van de middelen. Wat is het uitgangspunt geweest? De basisdoelstelling 
voor elke recreatiedomein is zorgen voor een volwaardige recreatie. We hebben bedacht om het 
bestaande aanbod te optimaliseren en het beter te maken dan nu het geval is. Met als gevolg geen 
uitbreiding. We willen het groene karakter van het recreatiedomein en het golfen zeker behouden. 
Natuurontwikkeling is zeker belangrijk, maar ook de waterbeheersing. Want waterbeheersing op 
golfterreinen, zo heb ik in de loop van dit jaar geleerd, is zeer belangrijk. We hebben ook gedacht aan 
verharding en aan ontbossing die voor die uitbreiding nodig geweest zouden zijn. We hebben verder 
gedacht aan de dienstverlening, de continuïteit van de clustering van verschillende functies. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om het kampeergebeuren te integreren en alle sportgebeuren te verhuizen 
naar dezelfde kant van het terrein, uitgaande van de parking van het sportcomplex dat op Puyenbroeck 
aanwezig is. We willen focussen op de kerntaken van het golfcentrum. Die hebben we zelf omschreven 
als het verder uitbouwen van de golfschool van de toekomst. De golfschool moet zeer toegankelijk zijn, 
zodat veel mensen de weg vinden naar Golf Puyenbroeck om daar de sport onder de knie te krijgen. 
Vervolgens kunnen ze uitwijken naar plekken waar het breder en groter is. 
En, zoals ik in het begin al zei, we hadden een bepaald budget voor Puyenbroeck voor ogen voor een 
verdere uitrol van het masterplan, het landschapspark en een aantal kleine investeringen. Dat alles heeft 
ertoe geleid dat wij ervoor gekozen hebben vast te houden aan de negen holes en niet te kiezen voor 
verdere uitbreiding. We zullen wel de bestaande holes renoveren, de drainage aanpakken en we gaan 
ervoor zorgen dat het terrein gemakkelijker betreedbaar is voor niet-golfers door de padenstructuur en de 
gazons aan te passen. We werken natuurlijk ook aan verdere natuurontwikkeling om de waterbeheersing 
onder controle te kunnen houden. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, mevrouw Verhoeve, u hebt nog vragen. 
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Mevrouw Verhoeve 

Dank u wel, mevrouw de gedeputeerde, voor uw antwoord. Het klopt dat voor een golfterrein een aparte 
waterbeheersing nodig is. Dat is absoluut zo. U zegt wel in de golfschool van de toekomst te investeren 
om zo kandidaat-golfers op te leiden, zodanig dat ze daarna naar andere golfbanen gaan, want in 
Puyenbroeck wordt slechts een golfbaan van negen holes aangeboden. Voor een volwaardige golfbaan, 
voor wedstrijden en competities, is een achttien holes golfbaan nodig. In het verleden heeft juist deze 
Provincie Oost-Vlaanderen gezegd dat de sport kampt met een elitaire perceptie. Zij willen het 
democratiseren en openstellen voor onder andere jongeren. Het is vaak, bij andere - traditionele - clubs, 
een sport voor oudere mensen. De Provincie is geslaagd in haar opzet door Golf Puyenbroeck open te 
stellen voor jongeren. Het is ook een succes. Heel veel jonge gezinnen met kinderen sporten er. Vandaar 
dat ik het een gemiste kans vindt dat wij niet een volwaardig terrein realiseren. Het is jammer, mede gelet 
op de lage prijssetting, dat wij deze jongeren daarna moeten doorverwijzen naar andere golfbanen in 
Oost-Vlaanderen of een andere provincie.  
De gedeputeerde spreekt van ontbossing, maar zover ik begrepen heb is die ontbossing niet nodig voor 
de aanleg van de achttien holes. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank mevrouw Charlier, hebt u nog aanvullingen? 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

U hebt het al aan mijn lichaamstaal gezien, ik kan een aantal zaken beamen. Ik weet dat veel jonge 
mensen naar Golf Puyenbroeck komen. Ik weet dat het daar vrij democratisch is. Ik ken de getallen niet 
uit mijn hoofd, maar het aantal leden van Golf Puyenbroeck stijgt. Dat is, zoals gezegd, een groot succes. 
Maar ik heb al een aantal redenen genoemd die ons ertoe hebben doen besluiten om het bij negen holes 
te houden. Ik hoop natuurlijk dat degenen die bij ons de golfschool doorlopen en golfen, ook in 
Puyenbroeck blijven golfen. Wie echter nood heeft aan een groter terrein, die zal - en dat is spijtig - naar 
een ander terrein uit moeten wijken. Dat gebeurt op dit moment ook al natuurlijk. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Blommaert 

Mijnheer Blommaert  

Dank u wel, voorzitter. Ik ben zeer regelmatig in Puyenbroeck. Niet om te golfen, maar ik ga er wel af en 
toe iets drinken. Het valt mij op, zoals collega Verhoeve al zei, dat het een zeer succesvol parcours is. 
Veel mensen hadden eerder het vermoeden dat de uitbreiding er zou komen. Ik heb die mensen daarna 
niet meer kunnen spreken, maar zij zullen verwonderd zijn dat de uitbreiding niet doorgaat. 
Ik wil nog even kort een ander aspect aanhalen. De domeinen vallen nu onder de Provincie. Het 
probleem is dat al uw argumenten die u nu gebruikt, ik twijfel niet aan uw eerlijkheid … Elk democratisch 
gehalte van de Provincie ontbreekt hier natuurlijk bij. Het was gemakkelijk om hiervoor een werkgroep in 
te richten met een aantal raadsleden, die vragen hadden kunnen stellen aan de mensen van de golfclub, 
aan de directeur. Ze hadden kunnen vragen wat de opties zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat niet 
mogelijk is, welke alternatieven er zijn enzovoort. Maar nu weten wij niets. In die domeinen wordt er van 
alles beslist. Het wordt hier voorgelegd, maar daarna is het voorbij. Ik betreur dat. Het democratisch 
gehalte wat betreft het toezicht, het behoud en beheer van die domeinen, ik mis dat. Dank u.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan naar onroerend erfgoed, preventieve erfgoedzorg, 
integrale landschapszorg, sensibilisering, publiekswerking en erfgoedsites. De eerste vraag is van 
mevrouw Vervliet over investeringen in erfgoed en erfgoedsites. Mevrouw Vervliet. 
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Onroerend erfgoed, preventieve erfgoedzorg, integrale landschapszorg, sensibilisering, publiekswerking 
en erfgoedsites 

Mevrouw Vervliet 

Oké, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga bij mij in de buurt starten. De scheepswerven in Baasrode 
vormen een unieke site. Het bevat drie uitzonderlijk goed bewaarde scheepswerven. Die mensen die 
deelnamen aan het werkbezoek deze zomer, hebben dat met eigen ogen kunnen aanschouwen. Oost-
Vlaanderen heeft een heel belangrijke varende geschiedenis en voor de binnenvaart speelde Baasrode 
een cruciale rol.  
In het meerjarenplan is 2 miljoen euro voorzien voor het zoekbaar maken van de werkhuizen van Praet-
Dansaert, de renovatie van …(niet verstaanbaar) en de optimalisatie van de toegang tot de erfgoedsite. 
Ik ben dan ook opgetogen dat deze deputatie de archeologisch industriële site wil uitbouwen tot een ware 
erfgoedsite om zo varend erfgoed sterker op de kaart te zetten. 
Daarnaast beheert de Provincie verschillende andere erfgoedsites met een uiteenlopende insteek. Ook 
het Mola, het molenerfgoed, het provinciaal Archeocentrum in Velzeke, de erfgoedsite Ename en de 
archeosite in Middelburg. 
In het meerjarenplan is 8.711.000 euro voorzien voor investeringen in erfgoed. Voor de erfgoedsite 
Ename is 1.850.00 euro voorzien voor de conservatie van de abdijmuren, de vernieuwde publiekswerking 
en de integratie met het pand Ename. De vorige legislatuur heeft sterk ingezet op het Archeopark 
Velzeke. Dus het is volgens mij een logische zaak dat tijdens deze legislatuur gefocust wordt op Ename. 
Onze fractie heeft er in het verleden vaak voor gepleit om ons onroerend erfgoed kwaliteitsvol te bewaren 
en toegankelijk te maken voor het publiek. Hoe zal deze nieuwe vernieuwde publiekswerking vorm 
krijgen? 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel, mevrouw Vervliet. Mevrouw Charlier. 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Dank u wel voor uw bezorgdheid over ons onroerend erfgoed. Laat dit nu ook een bezorgdheid zijn van 
deze deputatie. Vandaar dat u terecht zegt dat er 8.711.000 euro voorzien is om te investeren in deze 
erfgoedsites. Het is heel belangrijk, niet alleen dat je investeert omwille van het behoud van die sites, 
maar dat je ook investeert in het publiek maken, leefbaar maken van deze sites. Vandaar dat wij daar 
middelen voor voorzien hebben en vooral dat onze mensen daar op het terrein daar echt wel werk van 
maken. De manieren waarop wij dat willen doen zijn onder andere door tentoonstellingen. Ik denk dat het 
de manier is waarop mensen geconfronteerd worden met wat er op die archeosites te zien is en te 
beleven valt. Als ik zeg tentoonstelling, hoeft u niet te denken aan een paar foto’s en borden aan de 
muren van het gebouw. Ik denk dat het belangrijk is dat u kijkt naar de onlangs geopende tentoonstelling 
Landschap Doorgrond in het Archeocentrum van Velzeke om u een beeld te vormen op welke manieren 
op vandaag aan publiekswerking en tentoonstellingen gedaan wordt. Het is een samenwerking met 
Solva, die de opgravingen in de streek, in de Vlaamse Ardennen, coördineert. We hebben samen met 
Solva de tentoonstelling uitgewerkt. Die uitwerking beantwoordt aan de toch wel meer modernere 
inzichten van het tentoonstellen van ons archeologisch materiaal. In het voorjaar zal er in Ename een 
andere presentatie worden voorgesteld: Erfgoed in vogelperspectief. Dat perspectief duidt erop dat je het 
erfgoed vanuit de lucht bekijkt. Dat gaan we doen op basis van luchtfoto’s, LiDAR-beelden en dronefilms. 
We zullen ook voor ons archeologisch erfgoed en onze erfgoedsites met drones kunnen werken. 
En dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je publiek ook komt. Daarvoor moet je ervoor zorgen dat het 
publiek weet wat er te doen is. Vandaar dat we dus ook inschrijven op de molendagen, de erfgoeddag, de 
openmonumentendag en archeologiedagen. Voor die activiteiten, vanuit de provincies of vanuit 
Vlaanderen georganiseerd, schrijven wij ons in, zodanig dat we meegaan in de algemene promotie ervan 
en dat de Oost-Vlaming, of mensen van buiten de provincie, weet hebben van de activiteiten. 
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Daarnaast moet je ook je publiek goed ontvangen. Daarvoor moeten we voor goede publieksparkings 
zorgen. Daar investeren we vooral in Velzeke in, omdat daar de publieksparking onvoldoende is. In 
Ename daarentegen is de publieksparking oké. 
We gaan dat ook doen voor de site in Baasrode. Daar gaan we ook de publieksparking aanpakken. U 
moet dan niet alleen denken aan auto’s of individueel vervoer. Wij zullen er ook voor zorgen dat er 
fietsstelplaatsen komen, zodanig dat fietsers ook terechtkunnen bij onze erfgoedsites. 
Wij willen natuurlijk ook samenwerken met Toerisme Oost-Vlaanderen, VZW Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Naast mij zit de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toerisme. Ik denk dat het goed is om daar 
een goede relatie mee te hebben en ervoor te zorgen dat wat er in onze domeinen op onze site gebeurt, 
ook via Toerisme Oost-Vlaanderen wordt opgepikt en bekendgemaakt wordt. Ik reken erop. Ik zie aan de 
reactie dat het zo wel zal zijn. 
We zetten ook in op extra personeel. Want extra werk vraagt ook om extra personeel. Dus bij de 
exploitatiebudgetten is er extra personeel voorzien. Vooral voor Baasrode, omdat daar op dit moment nog 
geen provinciaal personeel voorzien is. Maar ook bij de andere erfgoedsite wordt gekeken hoe de 
publiekswerking te ondersteunen. 
U hebt het zelf al gezegd, de ateliers Van Praet zullen beschikbaar zijn. We gaan daar een verhaal rond 
maken van plank tot schip, zodanig dat mensen die daar komen mooi een beeld krijgen van wat het ooit 
geweest is. 
De signalisatie kan ook nog beter. Daar hebben we ook geld voor voorzien. Die zullen we ook 
aanpassen. Daarmee denk ik dat ik rond ben. Ik hoop dat u deze vernieuwde aanpak voldoende vindt. 

Mevrouw de voorzitter 

Mevrouw Vervliet. 

Mevrouw Vervliet 

Ja, de integrale aanpak doet me plezier en dat er naast het voorzien van tentoonstellingen en andere 
activiteiten ook voor wordt gezorgd dat er voldoende reclame wordt gemaakt. Als mensen niet weten wat 
er wordt georganiseerd, kunnen we ook deze mensen ook niet verwachten. Dus ik ben blij met de 
samenwerking met toerisme en dat alles integraal aan te pakken. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Roman vroeg nog het woord. 

Mijnheer Roman  

Dank u wel, voorzitter en mevrouw de gedeputeerde. Dank u wel voor de grote investering in het erfgoed, 
in het bijzonder in dat van Ename. Deze man is ook blij dat zijn achterbuurt op kosten van de Provincie 
hersteld gaat worden. Het werd toch een beetje tijd. Het staat al een hele tijd op de planning. Daar gaat 
het echter niet om. Voor mij zou dat zelfs nog uitgesteld mogen worden voor een andere investering. 
Maar er is ook sprake van een stukje desinvestering. Daar gaat het mij om. Ik heb gezien op het eind van 
de legislatuur, is het de bedoeling om het PAM, het archeologisch museum, te verkopen? 
We hebben met onze fractie Groen een aantal weken geleden onze fractievergadering in Ename 
gehouden. Mijn collega’s kunnen beamen dat het PAM, het hart, ik zeg niet het kloppend hart, is van 
onze gemeente. Wij en de gemeenschap hebben niets tegen het opnemen van PAM in het 
erfgoedcentrum, maar mijn oproep en daaraan leunend mijn bezorgdheid, is: zet het verkoopproces snel 
genoeg in gang, zodanig dat er geen leegstaand gebouw komt te staan, op het moment dat de verhuis 
gebeurd is. Ik kan nog een stapje verder. Als er geen vorm van participatie opgezet kan worden met de 
lokale gemeenschap om te zien of die lokale gemeenschap het pand kan overnemen, zou dat echt 
jammer zijn. Het zou jammer zijn als het gebouw volledig geprivatiseerd zou worden en in privéhanden 
terechtkomt. Dank u. 
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Mevrouw de voorzitter 

Oké. Mevrouw Charlier, wilt u daar nog op reageren? 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Die laatste bekommernis neem ik zeker en vast mee om leegstand te voorkomen. Het participatieproject 
met de bestaande bevolking, zeker en vast, maar u begrijpt vast dat de verkoop alleen kan plaatsvinden 
op het moment dat de integratie van de PAM-inname, zoals het vandaag is, in onze archeosite een feit is. 
Ook dat traject heeft een bepaalde doorlooptijd, voordat we daaraan toe zijn. Er zal een aantal 
aanpassingen aan het gebouw op de archeosite moeten plaatsvinden en dan moet vervolgens de 
verhuizing gepland en uitgevoerd worden. Pas dan kan de PAM-Ename, het huis dus, verkocht worden. 
De inboedel verhuist dus na de archeosite. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dat volstaat. Ja. Dan zijn er nu twee vragen over Landschapszorg. Ik weet niet of ze achter elkaar 
worden gesteld of apart. We zullen zien. Als eerste de vraag van mevrouw Vervliet over 
landschapszorgmethodiek en landschapskarakterisatie. Mevrouw Vervliet, u hebt het woord. 

Mevrouw Vervliet 

Dank u wel. Ik heb het in mijn openingstoespraak al even aangehaald, niet alleen monumentale 
gebouwen en archeologische resten zijn onroerend erfgoed. Ook landschappen maken deel uit van onze 
rijke geschiedenis. Ze vormen herkenbare bakens in onze steeds veranderende omgeving. Ze laten zien 
waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkelingen we doormaken. Deze getuigen uit het 
verleden helpen ons mede om het heden te begrijpen. En als historicus hecht ik daar veel belang aan. 
Onze voorgeschiedenis helpt om het heden te kaderen. Het is een uitdaging om de resten uit het 
verleden te verzoenen met de huidige noden van een zich steeds verder ontwikkelende wereld. Vandaar 
dat ook het landschap best transversaal en geïntegreerd wordt benaderd.  
De Vlaamse regering zal een methodiek ontwikkelen voor landschapskarakterisatie en zal ook het 
maatschappelijk bewustzijn voor het landschap stimuleren. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van de 
Provincie om in te zetten op integrale landschapszorg met een focus op het duurzaam beheren, het 
behouden en ontsluiten van het landschappelijke erfgoed in coproductie met ruimte, toerisme, natuur en 
landbouw. 
Oost-Vlaanderen bezit verschillende beschermde landschapselementen en landschappen. Denk maar 
aan de zandberg in Destelbergen, de oude Denderloop in Dendermonde, de oudste geknotte eik in 
Brakel (die ook dienst deed als grensboom) en natuurlijk de Staats-Spaanse linies in het Waasland als 
restant van de Spaanse successieoorlog. 
Welke rol ziet de Provincie zichzelf hierin spelen en op welke manier kan de Provincie deze integrale 
visie mee uitdragen en het landschappelijk bewustzijn bevorderen? 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mevrouw Vervliet. Ook de heer Mestdagh heeft een vraag over integrale landschapszorg. 
Doen we die apart of sluit die aan op de vorige vragen? Ik denk dat die aansluit op de vorige vragen. Het 
is wellicht beter dat u die vraag nu stelt. 

De heer Mestdagh 

Dat is inderdaad beter. Het is inderdaad zo dat ook onze fractie integrale landschapszorg belangrijk vindt. 
Natuurlijk landschap is veel meer dan enkele natuurbossen, het is ook landbouw. Het is zelfs ook 
industrie, want we spreken ook over havenlandschappen. Het feit dat het zo divers is, merkt u ook als u 
gemeenten bezoekt. Als u zichzelf aanmeldt bij de balie bij welke willekeurige gemeente dan ook en u wil 
informatie over het landschap, dan komt u - best opvallend - terecht bij de Milieudienst, de Groendienst, 
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misschien bij de Cultuurdienst of zelfs bij de Dienst ruimtelijke ordening. Er is dus nog veel werk te doen 
om een eenduidig beleid te kunnen voeren. Ik denk zeker dat de Provincie daarbij een voorbeeldfunctie 
heeft. Natuurlijk, het papier is gewillig. Integrale landschapszorg, dat zijn maar twee woorden om op te 
schrijven, maar het betekent ook dat er werk aan de winkel is. Het is zeer ambitieus, gelukkig is al veel 
werk verzet. Ik verwijs onder andere naar de landschapsconventie van Firenze in 2000. Dat is bijna 
twintig jaar geleden. Toen is een heel duidelijke beleidslijn uitgezet. Gelukkig is er ook een academisch 
werk verzet, niet in het minst in Vlaanderen. Ik denk dan aan het werk van professor Toon Verhoeven en 
het werk van professor Marc Antrop. Zij hebben een aantal bakens verzet met betrekking tot 
landschapskarakterisatie. Eigenlijk is er hier niet meer zoveel werk aan de winkel. De methodiek ligt vast. 
Vervolgens over de werken die gebeurd zijn in het kader van het agentschap Onroerend erfgoed, vroeger 
Monumenten en Landschap. Ik denk dan aan het werk van onder andere Els Hofkes en Chiel Tak. Zij 
hebben ankerplaatsen vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat men dan erfgoedlandschappen 
noemt. Ook daar is veel werk gebeurd. 
U merkt, er is een duidelijke link met ruimtelijke ordening. Beide bevoegdheden, zowel integrale 
landschapszorg onroerend erfgoed als ruimtelijke ordening zijn ondergebracht bij dezelfde gedeputeerde. 
Dat biedt natuurlijk mogelijkheden om een aantal zaken met betrekking tot landschapszorg eindelijk in de 
steigers te zetten. 
In de beantwoording van de technische vragen hebt u mij verwezen naar een beleidslijn die er zou komen 
met betrekking tot integrale landschapszorg. Het zou goed zijn om een kleine doorkijk te krijgen en 
eventueel ook al iets te weten over de timing. U verwijst ook naar de beleidskaders die worden 
gehanteerd in het kader van het vergunningenbeleid. Het zou ook nuttig zijn te weten welke soort 
beleidskaders nu gehanteerd worden en welke eventueel er in de toekomst nog op stapel staan. Zeker 
interessant ook om te weten is, met betrekking tot integrale landschapszorg, welke basis we hanteren. Ik 
meen mij te herinneren, het is ondertussen meer dan dertig jaar geleden, niet iedereen in de raad zal zich 
dat herinneren, dat er onder andere in de provincie werk besteed is aan bijvoorbeeld het 
Scheldevalleiproject. Daarbij was ook sprake van een integrale aanpak, waarbij men milieu, natuur, 
landbouw en ook geschiedenis (dus deze streek van het landschap) in twee documenten heeft 
samengebracht. Dat was ook onder de auspiciën van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dus ook op dat 
gebied een vraag: welke basis gaan we hanteren? 
Verder, niet onbelangrijk is het om te weten: gaan we ook ruimtelijk instrumentarium uitbouwen voor 
integrale landschapszorg? Ik denk in het bijzonder: in welke mate kunnen het landschap en historische 
landschappen, alle elementen van het landschap (landbouw, natuur en dergelijke) mee geïntegreerd 
worden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij de historische kaders van vroeger de basis vormen 
voor de toekomst? 
Daarnaast, en dat is puur ambtelijk en vooral vanuit de overheidszijde, zijn er mogelijkheden om 
incentives te leggen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan beheersovereenkomsten. We kennen allemaal 
beheersovereenkomsten voor de natuur, maar er zijn evengoed mogelijkheden voor 
beheersovereenkomsten voor historisch erfgoed. Het zou mogelijk moeten zijn dat bijvoorbeeld kleine 
buurtjes die landschappelijk waardevol zijn, door bijvoorbeeld landbouwers of lokale gemeenschappen 
worden onderhouden. 
Dan, ook met betrekking tot lokale incentives, in het verleden bestond er zoiets als 
landschapsanimatoren. Dat waren mensen die werden toegevoegd aan het Regionale landschap. Zij 
werden gesubsidieerd vanuit Onroerend erfgoed. Je zou kunnen zeggen dat de Regionale landschappen 
al veel doen aan het landschap. Dat klopt. Maar vaak is de kijk vanuit de Regionale landschappen, een 
kijk vanuit de natuur. Er is ook zoiets noodzakelijk vanuit de geschiedenis, de historiek. Ik geef u het 
voorbeeld van de Rode Beukendreef. Dat is heel mooi en heel waardevol, zeker vanuit historisch 
perspectief bekeken. Maar de rode beuk is helaas voor veel ecologen vaak niet waardevol. 
Poelen; voor de meeste ecologen en biologen zijn poelen plassen met water waarin salamanders wild 
kunnen tieren. Maar er zijn vanuit historisch perspectief ook bijvoorbeeld rooiputten of veedrinkpoelen. De 
manier waarop je naar die poelen kijkt, is totaal verschillend. Ook daar heb je vaak een historisch 
perspectief nodig om naar de landschappen te kijken. 
Er is dus nog heel veel werk aan de winkel. U hebt mij geantwoord dat er iemand wordt geworven om 
daarmee aan de slag te gaan. We kijken ook zeker uit naar het resultaat, wat die persoon in de steigers 
kan zetten en wat dat gaat betekenen voor het integrale landschap in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Tot slot ook zeker nog de bedenking dat ik de 100.000 euro die voorzien is voor opdrachten, persoonlijk 
nogal weinig vindt. Graag iets meer voor de integrale landschapszorg. Ik vind het wel belangrijk om een 
goede doorkijk te hebben naar waar we naartoe willen. Ik hoop echt dat het papier niet enkel gewillig is, 
maar ook tot resultaten zal leiden. Dank u. 
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Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mevrouw Charlier, twee vragen in een. 

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Ik zal proberen de vragen geïntegreerd te beantwoorden. In dit geval dank u wel voor de vragen. 
Landschapszorg staat binnen Onroerend erfgoed eigenlijk nog in de kinderschoenen. Het heeft tot nu toe 
aandacht gekregen, maar wellicht onvoldoende. Binnen onze provincie bestaat er een subsidiereglement 
voor het in ere houden van kleine landschapselementen. Dus er was al aandacht voor. Vanuit 
Vlaanderen is de aandacht voor landschapszorg verbreed en vergroot. Mevrouw Vervliet heeft dat juist 
ook aangehaald. We hebben dus ook in ons bestuursakkoord aandacht voor het landschap en voor het 
landschap als onroerend erfgoed. Dat is ingeschreven als een beleidsambitie. Daarvoor moet een 
meerjarenplanning worden opgesteld en moeten er middelen tegenover gesteld worden. Het is goed om 
een ambitie te hebben, maar als je daar geen middelen tegenover stelt, kun je de ambitie ook niet 
waarmaken. 
Over verschillende posten verspreid is er ongeveer 150.000 euro per jaar voorzien voor landschapszorg. 
Daarbij is ook nog ingeschreven dat er een nieuwe beleidsmedewerker geworven zal worden. Deze 
medewerker zal zich toeleggen op de erfgoedlandschappen, de opdracht krijgen om die 
erfgoedlandschappen te beheren en daarvoor een beleid, een visie, uit te schrijven. De medewerker is 
nog niet geworven. Vandaag, 4 december 2019, staan we aan het begin van deze bestuursperiode. In de 
loop van de volgende zes jaar zullen deze visie en het beleid uitgeschreven en uitgerold worden. Dat 
betekent ook dat er op dit moment nog weinig om handen is wat ik u effectief kan voorstellen. Dat 
betekent niet dat er nu geen zaken zijn waar we op inzetten. We hebben al plannen voor een aantal 
nieuwe initiatieven, onder andere - ik heb het net al genoemd - de tentoonstellingen in de Abdijtuin in 
Ename en educatieve projecten als de Erfgoedredders, die blijvend aandacht krijgen. In Lierde is een 
nieuwe vrijheidsboom geplant. Verder hebben we de adviserende inbreng van het Mola en van de dienst 
Erfgoed zelf, projecten als Gestroomlijnd landschap en de projecten van de regionale landschappen. We 
gaan natuurlijk niet vanuit Erfgoed een eilandje op zich vormen. We zullen natuurlijk samenwerken met 
de regionale landschappen. Het zou gek zijn als we geen beroep zouden doen op de expertise die daar 
ondertussen is opgebouwd. 
We hebben ook het Molencentrum van Mola, met water- en windmolens. Dat zijn ook betrokken partijen. 
Want water en windmolens, dat is ook landschapszorg. Wij streven naar een erkenning door Unesco van 
het geopark Schelde Delta. Dat is in oprichting. De provincie ligt aan de Scheldedelta en maakt daar 
samen met de provincies Antwerpen, Noord-Brabant en Zeeland dus ook deel van uit. 
Ik heb zojuist ook gesproken over erfgoed in vogelperspectief. Er wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van de groene monumentenwacht. De wacht die zich nu toespitst op gebouwen, kan zich 
ook toespitsen op groenelementen, dus op landschapszorg. 
Verder is het een opstap naar een pilootproject rond depotwerking van het enten van belangrijke bomen. 
Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is toch belangrijk dat interessante bomen die een 
erfgoedwaarde hebben, geënt worden. Daarmee zal de kennis en de wetenschap over deze bomen bij de 
volgende generaties blijven bestaan.  
2020 is het jaar van de gebroeders Van Eyck met een publicatie van de flora op het Lam Gods, een 
verbetering van de huidige heruitgave. 
U hebt zojuist gesproken over dat erfgoedlandschappen de dienst Erfgoed overstijgen. Er zal 
samengewerkt worden met de diensten Ruimte, Leefmilieu, Landbouw en Toerisme. In de conceptnota 
Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 zit ook de zorg voor het erfgoedlandschap. Dus dat wordt ook 
meegenomen. Wij willen verder ook betrokken worden bij de vergunningen, wanneer die invloed hebben 
op het erfgoedlandschap. We willen ook betrokken worden bij de werken van de bosgroepen, omdat ook 
daar erfgoed in zit. Overstromingsgebieden, energielandschappen, het raakt allemaal aan de 
landschapszorg. Vanuit de dienst Onroerend erfgoed, dus vanuit de beleidsmedewerker die nog wordt 
aangetrokken, zal ook daar aandacht voor zijn. 
Verder wil ik ook nog zeggen dat vanuit Vlaanderen, dat is dan een antwoord op een deel van de vraag 
van de heer Mestdagh … Wij willen gebruikmaken van de bestaande ruimtelijke instrumenten. Vroeger 
waren er landschapsanimatoren. Die werden betaald door het Vlaams agentschap Onroerend erfgoed. 
Na de overdracht naar Oost-Vlaanderen heeft Vlaanderen de financiering stopgezet en heeft de Provincie 
de financiering overgenomen. Dat betekent dat in de regionale landschappen, met de middelen vanuit de 
Provincie, altijd een landschapsanimator aanwezig is die kan werken aan zaken rond de 
cultuurhistorische landschappen hier in Oost-Vlaanderen.  
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We werken ook aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met onze andere VZW’s om te bezien 
op welke manier wij die landschapszorg kunnen uitrollen en vormgeven. Maar zoals ik al aan het begin 
van mijn antwoord zei: wij staan op dat gebied nog maar aan het begin. In de loop van de volgende jaren 
zal er een visie ontstaan, zal die uitgerold worden en zal het beleid duidelijker worden. Dat is nu nog niet 
het geval.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, volstaat het antwoord, mijnheer Mestdagh? 

Mijnheer Mestdagh 

Een mens leert elke dag bij. Ik had nog niet gehoord van de groene monumentenwacht, maar ik vind het 
een goed initiatief. Ik wist ook niet dat het instrumentarium van landschapsanimatoren is voortgezet door 
de Provincie. Chapeau! 
Ik denk dat het belangrijk is om de nieuwe medewerker aan te geven dat het landschap holistisch is. Daar 
zijn alle elementen bij betrokken. Samenwerking is dan heel belangrijk. Ik zie bijvoorbeeld heel sterke 
links met Ruimtelijke ordening en eventueel zelfs met Ruimtelijke planning. Ik denk dan ook dat dat ook 
bekeken moet worden. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dan kunnen we overgaan naar de vraag van de heer Verzele over de Schietsjampettermolen in 
Wannegem-Lede. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Mijnheer Verzele, het woord is aan u. 

De heer Verzele 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. U hebt het goed uitgesproken. Ik zal er straks nog een kleine duiding 
aan geven. Mijn vraag is ontstaan naar aanleiding van een onduidelijkheid. Er is heel veel uitleg gegeven 
over het meerjarenbeleidsplan. Het is logisch dat de deputatie uitleg geeft over nieuwe initiatieven. Mijn 
vraag gaat over de werking die we al gewend waren van de vorige deputatie. Die wordt vermoedelijk wel 
verder doorgezet. Vandaar deze vraag naar deze Schietsjampettermolen. 
Het is een standaardmolen (of een staakmolen) met open voet voor alle duidelijkheid. Mogelijk komt de 
molen van onze buren vanuit West-Vlaanderen. Vandaar komt ook die naam Schietsjampettermolen. De 
huidige standplaats is sinds 1981 Oost-Vlaanderen. Daarvoor was dat in Houtave, een deelgemeente van 
Zuienkerke. De molen moest op een bepaald moment verplaatst worden. Heel kort samengevat, bij het 
verplaatsen en het opheffen van de molen, had de sjampetter het vermoeden dat er een aanslag zou 
worden gepleegd om dat tegen te houden. Die molen had geen vergunning om naar de nieuwe plaats te 
gaan. Hij wou dat tegenhouden. Hij voelde zich bedreigd en heeft enkele schoten afgevuurd. Voor alle 
duidelijkheid, hij schoot met zijn pistool, ik bedoel dus het vuurwapen voor alle duidelijkheid zodat er geen 
misverstand over bestaat. Dus de schietsjampetter is iemand die eenmalig heeft geschoten met zijn 
vuurwapen. Zulke platte woorden worden in onze regio niet in het openbaar gebruikt. 
Er waren rijkswachters aanwezig. Ik heb dit verhaal gehoord van rijkswachter Verzele, die erbij was op 
een of andere avond. Bij de aankomst van de molen in Wannegem-Lede, meer bepaald in het dorpje 
Wannegem... Er heeft daar een renovatie plaatsgevonden. Voor degenen die Vlaams getint zijn: hij kwam 
met een grote gehesen Vlaamse vlag aan in juli 1981, met dus het verhaal van de rijkswachters die dat 
nog eens hebben gestaafd in een of ander aangenaam familiegesprek. 
De molen is gerestaureerd tot 1987. Men heeft een aantal zaken aangebracht, zoals een houten 
pestelroede. In 2003 is een nieuw prototype houten gevlucht aangebracht met tropisch hout van Bilinga. 
Ik denk dat sommige beter weten wat Bilinga betekent. Waarom haal ik dat eventjes aan? Dat is niet zo 
onbelangrijk. Het is een soort hout met epoxyhars die de druk zou moeten verkleinen zonder het principe 
van de houten molen met voeten te treden. Dus men heeft geen zware fouten gemaakt op het gebied van 
de historie. Deze molen is de eerste die daarmee is uitgerust. Daarom haal ik dat aan. Het is de eerste 
molen die op dat principe werd hersteld. 
In 2007 is de molen maalvaardig gemaakt. Die is nu op dat gebied zeer actief. Dat is in samenwerking 
gaan met de Provincie Oost-Vlaanderen. Die heeft meegewerkt aan de oriëntatietafel. Is dat nu zo 
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belangrijk, zo’n oriëntatietafel? Wel, we hebben nog nooit vanuit de gemeente Kruisem hoog gekeken 
naar anderen, maar de molen staat op een tamelijk hoge vlakte. Het hoogtepunt is de Zijldegemkouter. 
Daar is ook de molen aanwezig. U hebt dan een uitzicht tot in Gent, niettegenstaande dat we daar tegen 
West-Vlaanderen zitten.  
Ik ga geen verdere uitleg geven over de molen zelf. U kunt dat zelf opzoeken op molenechos.org. Los 
van de informatie die u kunt vinden op de website, kunt u ook gaan naar de Huise Pondweg. Die is 
bekend van de Ronde van Vlaanderen die daar ook passeert. Het is een van de plaatsen, de plek van de 
molen, die ook in de film voorkomt in de reeks van de Ronde met zes afleveringen met twee afleveringen 
met de Schietsjampettermolen. 
Ook naar aanleiding van de fusie van de gemeente waarin die molen staat, is de straatnaam veranderd. 
Je mag namelijk niet tweemaal dezelfde straatnaam gebruiken in een gemeente. In de gemeente is die 
naam dus veranderd in de Houthavenstraat. Als u goed heeft opgelet, dat is de deelgemeente van 
Zuienkerke. Als u dat niet gelooft, kunt u deze ook doodgewoon eens bezoeken via de fiets. Ook daarin 
heeft de Provincie geen onbelangrijk aandeel. Deze molen staat op de mooie Gulden Eiroute. Die is 
gelinkt aan een bepaalde gemeente. Waarom haal ik die route aan? Toen de plannen op toeristisch 
gebied nog slechts op papier stonden, kon men ook staven hoe vaak de Gulden Eiroute verkocht was. 
Op dat moment de derde meest verkochte route in Oost-Vlaanderen. Vele mensen hebben die molen 
gepasseerd. 
De molen staat niet op het provinciaal domein, maar gewoon in het landschap van onze mooie provincie. 
Voor alle duidelijkheid, tussen de twee dorpjes Wannegem en het mooie Huise. 
Mijn korte vraag daarbij is: het feit dat de molen aangekocht zou kunnen worden, past dat in het beleid 
vanuit de deputatie? Is hij bereid tot aankoop van de Schietsjampettermolen te Wannegem-Lede? Dank 
je wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Verzele. Mevrouw Charlier?  

Mevrouw gedeputeerde Charlier 

Dank u wel voor de vraag, mijnheer Verzele. Ik was al op de hoogte van uw vraag. Ik ben zelf al eens 
gaan kijken. Het is inderdaad een zeer mooie molen. Het is erfgoed en het is waardevol om die molen te 
bewaren. Ik heb die vraag dan ook voorgelegd aan de diensten en aan de mensen van het Mola. U hebt 
zojuist verteld welke inspanningen er al zijn verricht om de molen maalvaardig te maken. 
Monumentenwacht en Mola hebben een molentechnische en bouwkundige evaluatie verricht. Ik ga voort 
op hun expertise. U begrijpt dat ik geen expert bent in het maalvaardig zijn van molens of het onderhoud 
van dergelijke bouwwerken. Zij zeggen dat de molen niet meer draaivaardig zal zijn omwille van de 
kritieke toestand van het gebinte en de voet van de windmolen. Dat betekent dat er grote 
onderhoudswerken nodig zijn. Die zullen moeten worden uitgevoerd. En dan komt daar natuurlijk ook het 
financiële plaatje bij kijken. De Provincie Oost-Vlaanderen kan geen subsidies krijgen vanuit Vlaanderen 
voor restauratie voor het maalvaardig maken van die windmolen, terwijl particuliere eigenaren en 
gemeenten dat wel kunnen. Die kunnen tot 70% van de kosten terugkrijgen van Vlaanderen. Dat is al een 
reden waarom wij denken: het is een beetje gek om de molen te kopen en dan vervolgens ook nog de 
volle pot te moeten betalen voor de restauratie, terwijl de eigenaren de restauratie kunnen uitvoeren met 
70% tussenkomst van Vlaanderen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. 
Het tweede element dat heeft meegespeeld om neen te antwoorden op uw vraag over de aankoop, maar 
dat heeft u waarschijnlijk ook al begrepen toen u de meerjarenplanning heb doorgenomen, dat er in de 
gemeente Kruisem al een gelijkaardige molen aanwezig is, namelijk het Meuleken ’t Dal in de 
deelgemeente Zingem. Die is wel eigendom van de Provincie. Dus in diezelfde gemeente hebben we al 
een molen. En een beetje verder in de deelgemeente Huise staat de Huisekoutermolen. Ook die is 
eigendom van de Provincie. Dus op de plek waar u het over heeft, in de ruime omgeving, zijn wij al 
eigenaar van twee molens. 
Het belangrijkste was echter wel het budgettaire plaatje voor de aankoop en restauratie om de molen 
maalvaardig te houden. En dan misschien ook nog de inzet van personeel. Mensen die ingezet kunnen 
worden om de molen op sommige momenten te laten draaien. Dat heeft de beslissing mede beïnvloed 
om de molen niet aan te kopen. Wat we wel kunnen doen, is de ondersteuning die wij aan alle eigenaren 
van molens en alle gemeenten geven. Dat betreft een molendraaipremie, ongeveer 1250 euro per jaar. 
Dat is natuurlijk niet veel. Dat is maar een kleine slok op de borrel, maar het is toch die slok. 
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Advies verlenen doen we ook voor bouwtechnische en molentechnische analyses. Dus als de huidige 
eigenaar de molen wenst te restaureren, kan hij bij Monumentenwacht en bij Mola gratis advies krijgen. 
Wij beschikken over expertise en kunnen ondersteunen bij de aanvraagprocedure voor subsidie bij 
Vlaanderen. Wij willen ook ondersteunen bij publieks- en educatieve werken rond de molen. We kunnen 
erfgoedgidsen en erfgoedsprokkels over die molens op aanvraag laten verschijnen. En, dan kijk ik ook 
naar mijn collega van toerisme, we kunnen de molen ook opnemen in onze toeristische producten. Ik 
denk dat dat voor een deel al het geval is. Misschien kunnen we rond de Ronde van Vlaanderen extra 
aandacht aan de molen besteden en de molen promoten. Zodat mensen niet alleen naar de koers gaan 
kijken, naar de Ronde van Vlaanderen, maar dat ze bij hun bezoek aan de Vlaamse Ardennen ook een 
bezoek brengen aan de Schietsjampettermolen. Ik vind het trouwens een heel tof woord. Ik ben in de 
geschiedenis van de molen gedoken. Het is echt wel de moeite waard. Maar ik moet u helaas 
teleurstellen. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. Mijnheer Verzele? 

Mijnheer Verzele 

Ja, nog heel kort mevrouw de voorzitter. Uiteraard kunnen we niet op elke vraag die we hier stellen, een 
ja krijgen. Dat is tamelijk logisch. Alvast een enorme dank voor de uitleg. U geeft mogelijke alternatieven 
aan, ook al is het enkel voor een slok. Een slok is altijd welkom. We hebben het allemaal, of toch de 
meeste toch, graag. 
De rode draad van mijn tussenkomsten gisteren, vandaag en straks ook, is altijd verwijzende naar ook 
andere organen of besturen in het land. Het is heel pijnlijk om vast te moeten stellen, en daar kunt u niets 
aan doen mevrouw de gedeputeerde ... U spreekt van 70% subsidie van Vlaanderen. Het is echter ver 
van mijn bed, omdat de subsidies van Vlaanderen moeten komen. Ik denk dat ze beter hier hadden 
moeten blijven bestaan. Maar het leven is zoals het is. 
Ik juich de genoemde ondersteuningen toe, maar ik heb nog een andere kleine opmerking. U verwijst 
naar de twee andere molens in de gemeente. Ik vind dat een beetje jammer. Daar kunt u niets aan doen, 
u stelt dat slechts vast. Ik vind dat jammer. Drie molens op hetzelfde grondgebied, dat zou juist een 
meerwaarde moeten zijn. Ik begrijp nu dat de fusie en dat er al twee molens staan in de andere 
voormalige gemeenten, de redenen zijn. Maar ik neem u dat uiteraard niet kwalijk. Ik ga dit ook 
meenemen naar de gemeente die hierover een vraag heeft gekregen. Daar hebben wij ook een 
verantwoordelijkheid in. Gemeenten krijgen dikwijls dergelijke aanbiedingen op hun schoot, maar hen 
wordt de keel dichtgeknepen. We proberen dat te verhinderen door samen te werken met andere 
gemeenten. We proberen grenzen te verleggen, maar is niet gemakkelijk als men alles maar blijft 
doorsturen naar steden. Alsof bepaalde steden de enige gemeenten zijn in gans Vlaanderen. 
Ik wou dat even kort meegeven. Ik ga niet met een gefrustreerd gevoel naar huis. Ik had dat eerlijk 
gezegd wel verwacht als burgemeester van de gemeente waar die mooie molen staat. Maar meer dan 
dat. De molen wordt ook gepromoot op andere kanalen. Je hoeft er niet alleen met de fiets naar toe te 
gaan. Als u een trouwe supporter bent van de autorally, kunt u er ook in september en oktober terecht. 
Het is ook een van te bezoeken plaatsen van de autorally. Ik wou dat gewoon even kort meegeven, dank 
u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Verzele. We komen opnieuw bij u voor cultuur, een opvolging van een vroegere 
bevoegdheid. U mag deze beleidstussenkomsten afsluiten met de laatste tussenkomst over de opvolging 
van cultuur en verloren gegane initiatieven. Mijnheer Verzele, u heeft het woord. 
 
 
Opvolging van cultuur en verloren gegane initiatieven 
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De heer Verzele 

Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat dit punt op de agenda mocht. Ik was al bang dat men 
ging zeggen dat het niet meer bij de werkzaamheden past van de Provincie. Ik ben heel aangenaam 
verrast. Dat het naar het einde is verschoven, kan zowel een affront als een compliment zijn. Ik neem het 
op als een compliment. 
Er zijn heel veel tussenkomsten geweest vanuit de CD&V-fractie over cultuur en de voorbije legislatuur. 
Daar zat ook een rode draad in. Het is een pijnlijk verhaal van overhevelen en daarmee het uithollen van 
de Provincies (ik noem dat aan het infuus leggen). Men heeft vooral het hart van de Provincie uitgehold. 
Wat dichtbij de burger moest staan, dichtbij de Oost-Vlaming, heeft men naar Vlaanderen gebracht. Ik 
weet niet of u het zich nog herinnert, vooral bij de tussenkomst in de laatste twee jaar, heb ik daarop 
gewezen. Net als zojuist als je geen ja op je vraag krijgt, moet je je daar bij neerleggen. Ik heb er geen 
problemen mee. Maar dan ben je wel geïnteresseerd als het naar een ander orgaan overgaat, zijnde 
vooral de Vlaamse gemeenschap of naar de Vlaamse regering. Ik en nog andere collega’s hebben 
meermalen om tussenkomsten gevraagd, zoals collega Jo de Kuiper en ook wel enkele andere collega’s. 
Dat waren bezielers.  
De dienst Cultuur is altijd een voorbeeld geweest. De vraag was altijd: ja, dat is goed, dat wordt 
overgeheveld, we moeten ons daarbij neerleggen. Er is niets aan te doen. Maar wat gaat men daarmee 
doen? Gaat dat opgevolgd worden? Dat is het probleem van al mijn tussenkomsten bij deze 
besprekingen. Waar snel een ja-antwoord gegeven kan worden, van: we gaan het bespreken… Dat gold 
ook voor het Red-team enzoverder. Het is vlug gezegd: ja, we gaan het bespreken, we gaan het bekijken. 
Maar morgen is deze bladzijde omgedraaid. Ik vraag dan toch wel om een antwoord in de toekomst en 
niet voor vandaag, zo van: wordt dat opgevolgd? Daar kan men nu op antwoorden. Ik vermoed dat dat 
niet meer wordt opgevolgd. Dat zou heel jammer zijn. Maar kan men niet, en ik denk dat iedereen daar 
zijn verantwoordelijkheid in heeft, iedereen in dit halfrond… Niet allemaal, maar bijna iedereen, is ooit 
verbonden of is verbonden met een orgaan of zal verbonden worden met een orgaan waar zijn partij een 
meerderheid heeft. Mijn pleidooi is ook om bij de mensen van uw eigen partij bij andere instellingen aan 
te kloppen en die boodschap mee te geven. En dan heb ik het inderdaad over die heel speciale 
boodschap van cultuur. Cultuur is iets waar veel mensen nood aan hebben. Mensen die het moeilijk 
hebben, kunnen zich eraan optrekken. Het is een mooie wereld in een wereld waarin het al moeilijk 
genoeg is, waar mensen dit als alternatief aangereikt kunnen krijgen. 
De legislatuur in Oost-Vlaanderen heeft altijd baanbrekend en ondersteunend werk verricht, op het 
gebied van infrastructuur, financiële ondersteuning en logistieke ondersteuning. In het vorige 
meerjarenbeleidsplan van de vorige legislatuur was duidelijk aangegeven met de woorden ‘veel 
toonaangevende en talentvolle kunstenaars en kunstorganisaties zijn actief; dit talent willen we koesteren 
en kansen bieden door het uitschrijven van cultuurprijzen, het bieden van podiumkansen, de organisatie 
van wedstrijden en het subsidiëren van bovenlokale projecten.’ Wat verder in de tekst stond ook: 
‘Provinciale culturele instellingen en musea geven het goede voorbeeld; toegankelijke, kwalitatieve 
cultuur met lage drempels.’ Wat verder stond er ook ‘Op cultuurbeleving staat geen leeftijd. Daarom 
bouwt de Provincie een cultuureducatieve poot uit, die zowel jong als oud aanzet om op een actieve 
manier cultuur te beleven.’ Er werd ook nog in voorzien om op het gebied van erfgoed inspanningen te 
doen. Maar dat blijft natuurlijk. 
Sommige van deze punten, en dat is het gevaar, zullen niet aangereikt worden aan de Vlaamse 
gemeenschap en de gemeenten. Mijn vraag is dan ook: wat gebeurt er dan met die vroegere 
ondersteuning? Bijvoorbeeld de provinciale muziektoernooien, de rijke cultuur van hafabra en de 
koorwereld (de motor van ons Oost-Vlaams talent), gebouwen met een sterk culturele uitstraling, de Euro 
Kartoenale (uit een bepaalde gemeente, als u die niet weet te liggen, kunnen we er altijd nog eens samen 
naartoe gaan met of zonder etentje erbij) en de muziektoernooien. Verder zijn er andere zaken die 
aangereikt zijn. Er was een tussenkomst over de samenspraak met Jo De Cuyper over kunstbeoefening, 
recitals, lokale componisten die in de kijker werden gezet, amateurbeelden … Die konden allemaal 
ondersteuning krijgen. Het aanbod in de vrije tijd, naast het kunstonderwijs, dat bestaat vanuit 
Vlaanderen. Veel kleine gemeenten hebben soms geen ruimte voor repetitielokalen. Financiële ruimte 
voor toeristische initiatieven, het kan allemaal gebeuren vanuit deze regio. In 2014 is ook al verwezen 
naar de kleinere gemeenten. Nogmaals, er zijn meer gemeenten in Vlaanderen dan Antwerpen. De Oost-
Vlaamse kunstenaar heeft steeds ruime mogelijkheden gehad om zijn zaak te doen. Ligt er binnen de 
dienst Cultuur een plan klaar om de toekomst van cultuur aan te pakken? Hebt u zicht op ideeën en 
mogelijkheden van de Oost-Vlaamse gemeenten om deze boodschap door te geven aan de Vlaamse 
gemeenschap, zoals ruim op tijd is gevraagd? 
Ik ga ze niet allemaal doorlopen, maar datzelfde geldt ook voor het gebied van cultuur. Dan ga ik iets 
anders nemen dat weer, nogmaals, op het conto komt van de gemeenten. Het mooie uitgewerkte 
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bibliotheekbeleid dat er eerder was vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen. De gedeputeerde Dauwe zei 
het nog tamelijk hevig, hij had geen microfoon nodig. Het project van de gedeputeerde Douwe en zijn 
voorgangers was er een om je vingers bij af te likken. Ik heb dikwijls het woord gebruikt ‘koploper of 
numero uno’ in ons land of in een deel van ons land. 
Dat bibliotheekbeleid, waarin veel zaken stonden, onder andere over de samenwerking met Radio 2, 
wisselcollecties en samenwerking… Wat gebeurt er nu met die gemeenten? Die moeten nu zelf middelen 
ophoesten om de samenwerkingsverbanden te behouden. Men doet dat ook. Sommige zeggen: het is 
een peulenschil, maar het komt bovenop de gemeenten. Het is heel jammer dat men vanuit Vlaanderen 
de verantwoordelijkheid niet neemt. 
Ik ga die andere tussenkomst van 2015 niet herhalen, want uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde 
neer. Mijn vraag is gewoon: er zijn danig veel zaken die doorgeschoven worden naar de gemeente of 
naar Vlaanderen toe. Alstublieft, ik hoef vandaag geen antwoord te hebben, alsjeblieft, alsjeblieft, 
alsjeblieft, ik heb het dan niet alleen richting deputatie, maar ook richting de mensen op de banken, naar 
uw eigen partij toe, waar men ook het beleid voert of waar men ook in de oppositie zit… Om een pleidooi 
te houden voor een heel sterk cultuurverhaal. Het is een cultuurverhaal in een deel van de wereld dat 
vroeger bekend stond als het land, toen werd Vlaanderen ook bekeken als land, het land met de rijkste 
traditie met de rijkste muziek in de vroegere jaren. Het was het kenmerk van onze regio. En nu laten we 
dat verloren gaan. En dan spreek ik nog niet over het bedriegende nieuws van de laatste weken op tv, 
radio en andere media. Ik wil daarin geen politiek standpunt nemen. Het is een persoonlijk pleidooi voor 
de cultuur. Eigenlijk had u deze vraag moeten verwachten. Ik heb deze vraag twee keer in de vorige 
legislatuur gesteld en jaarlijks opnieuw. Ik denk dat, als ik geen antwoord krijg dat ik dan met alle plezier 
ook volgend jaar en het jaar daarna, en het jaar daarna, tot ik er niet meer bij ben, en dat kan heel vlug 
zijn, de vraag blijven herhalen.  
Ik wil maar zeggen, ik wil een pleidooi houden voor de cultuur. Kunt u de opvolging nakijken? Kunt u zelf 
een pleidooi houden? Kunt u alle kanalen aanschrijven en alle registers open zetten? 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, mijnheer Verzele, een warm pleidooi voor cultuur. Mijnheer Moens. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

College Verzele, ik weet, u loopt ervan over. U hebt een heel groot hart voor cultuur. Ik beschouw uw 
tussenkomst eerder als een oproep, zoals u zelf zegt, om dat op alle echelons onder de aandacht te 
brengen. Cultuur is nu bijna twee jaar weg van ons. Dat is ook goed gecommuniceerd door onze diensten 
en door de Vlaamse overheid. Op de website wordt ook nog altijd verwezen naar waar men terechtkan. 
Maar eigenlijk interpreteer ik uw vraag als een brede oproep voor blijvende aandacht voor cultuur. Spreek 
uw politieke confraters aan op alle niveaus om daar aandacht voor te blijven houden. Ik kan u eigenlijk 
niet meer antwoorden. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel. 

Mijnheer Verzele 

Hartelijk dank voor uw antwoord. Dat is ook het antwoord dat ik had verwacht. Het moet ook niet meer 
uitleg hebben. Maar alstublieft niet, zoals bijna elke vraag die ik gesteld heb dit jaar en vele anderen 
hebben gesteld. De besprekingen zijn gedaan. De bladzijde omdraaien en dan zijn we weer weg. De wil 
moet er zijn om het door te trekken en blijvend wakker te houden en niet de bladzijde om te draaien en 
morgen zijn we er niet meer over bezig. Dat is eigenlijk mijn enige bezorgdheid. Bedankt. 
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Mevrouw de voorzitter 

Goed, bedankt mijnheer Verzele, ik denk dat de deputatie de boodschap heeft begrepen. Mijnheer Moens 
heeft eerst nog een tussenkomst. 

Mijnheer gedeputeerde Moens  

Ja, goed collega’s, gisteren was er de boeiende discussie over de evenementenbussen en over onze 
bijdrage daaraan. Er waren goede argumenten. Ik heb beloofd om dat mee te nemen, om dat te bekijken. 
Deze morgen hebben we samen gezeten met de collega’s. We hebben besloten om dat terug op te 
nemen. We zullen dat op die manier doen. We voelden bij alle fracties dat er sprake was van beweging. 
Vandaar dat wij het opnemen. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, dan mijnheer Van Laecke en mijnheer Taylor. Mijnheer Van Laecke. 

Mijnheer Van Laecke 

Dank u wel, voorzitter. Gisteren heeft inderdaad collega Verzele de kat de bel aangebonden met de 
opening van het debat over de evenementenbussen. Gisteren bleek uit de debatten dat het initiatief op 
zich toch wel wordt gewaardeerd door de verschillende fracties en dat er toch wel enige goodwill te 
voelen was in dit halfrond, bij de mensen die aanwezig waren. Zij willen toch dat er op de een of andere 
manier wordt gekeken hoe tegemoetgekomen kan worden aan die vraag. 
Het heeft geen zin en het lijkt me ook weinig verstandig om hier ter plaatse nu in het meerjarenplan 
zomaar een aantal wijzigingen uit de mouw te schudden en aan te brengen. Dat zou niet getuigen van 
deugdelijk bestuur. Daarom wil ik graag namens de fracties van N-VA, de CD&V en Groen een oproep 
doen aan de deputatie, bij wijze van amendement, dat men dit in alle rust, maar wel grondig zou willen 
bekijken hoe men aan de vraag van de raad tegemoet kan komen en dienaangaande met een voorstel te 
komen tegen ten laatste in maart.  

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel. Mijnheer Taylor. 

Mijnheer Taylor  

Een Vlaams spreekwoord zegt ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt is‘. We weten nu ook hoe deze 
meerderheid gebekt is. We hebben voor deze zitting een amendement ingediend over de 
evenementenbussen. Ik heb gezien met welke snelheid zojuist bladen en papieren zijn uitgedeeld en met 
welke snelheid nu doorgepakt moet worden.  
Natuurlijk willen we nog steeds de stemming over het amendement, want wij vinden dat je dit wel 
vandaag moet vastleggen. We hebben daar geen vertrouwen in. Wij willen er vandaag nog over 
stemmen. Maar eerlijk gezegd maakt het voor ons niet veel uit. Voor ons is het belangrijk dat de 
evenementenbussen blijven. Ik snap dat jullie een voetje moesten hebben om jullie gezicht te redden. Dat 
is geen enkel probleem. Waarschijnlijk zou het in de vorige legislatuur op dezelfde manier zijn gebeurd. 
We zijn blij dat er uiteindelijk een wakkerschudding is gekomen bij de meerderheid dat dit een jammerlijke 
beslissing was.  

Mevrouw de voorzitter 

Goed, dank u wel mijnheer Taylor. Een goed voorstel kan vele vaders of moeders hebben. Goed, ik zag 
eerst mevrouw De Troyer, dan mijnheer Evrard en dan nog Mijnheer Windels. Mevrouw de Troyer. 
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Mevrouw de Troyer 

Mevrouw de voorzitter, ik dank u. Collega’s, we hebben hier gisteren een goede discussie over gevoerd 
en ik ben altijd blij en verheugd wanneer men een signaal geeft dat men luistert. Luisteren is het begin 
van alle wijsheid. Ik waardeer het ook. Maar luisteren heeft ook een doel. Dat heeft dit halfrond toch 
begrepen … de warme oproep van de heer Verzele en de tussenkomsten van Open VLD. Ik ben ook nog 
eens tussengekomen. Ik herinnerde mij dat ik niet op elk punt wilde tussenkomen, maar ik ben toch blij 
dat ik daar ook op ben tussengekomen. Die evenementenbussen zijn inderdaad een uitstraling voor 
Oost-Vlaanderen. Ik denk dat eenieder blij mag zijn dat er inderdaad een herziening komt en een belofte 
komt van de deputatie. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, mijnheer Evrard. 

Mijnheer Evrard 

Ik ga het zeer kort houden. Ik denk dat alle fracties het over dit punt eens waren. We hebben er al een 
telefoontje over ontvangen van de eerste gedeputeerde. Ik vind het vreemd dat plots de drie 
meerderheidsfracties hiervoor een voorstel indienen, net alsof het alleen van hen komt. Ik vind het een 
beetje kleintjes als slot van een toch wel boeiend debat. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, mijnheer Windels heeft eerst het woord gevraagd. Daarna de heer Van Laecke. Ik dacht ook de 
heer Verzele. Ja. Mijnheer Windels. 

Mijnheer Windels 

Leve de livestream, zou ik zeggen, want ik kon hier gisteren niet aanwezig zijn. Ik heb het debat over 
onder andere mijn tussenkomst en die van de heer Van Laecke kunnen volgen. 
Ik maak me een beetje zorgen over het voorstel dat wordt gedaan. Ik ben net als mijn collega’s aan de 
overkant en mijn hele fractie heel blij dat er inderdaad geluisterd wordt. Dat er effectief iets mee gedaan 
wordt. We hebben een amendement ingediend met het verzoek om het schrappen van het reglement niet 
door te voeren en het budget aan te houden. In het tegenvoorstel dat hier nu ligt, wordt gevraagd om het 
nog eens te bekijken en er in maart een beslissing over te nemen. Dit gaat echter onder andere over een 
aantal evenementen dat plaatsvindt tussen vandaag en maart. We gaan nu dus eerst zeggen dat we dit 
allemaal niet gaan doen en dan gaan we in maart een beslissing nemen. Voor de organisatie van de 
Ronde van Vlaanderen is het van belang dat mensen zekerheid hebben over het feit dat die bussen er 
gaan komen. En als ze er niet komen, kunnen ze er andere oplossingen voor vinden. Dat alles in het 
kader van de veiligheid. Daarom wil ik expliciet aan iedereen vragen om ons amendement te steunen, 
zodat we niet in een gat terechtkomen met veel onduidelijkheid. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Van Laecke. 

Mijnheer Van Laecke 

Dank u voorzitter. Ik wil toch nog even opmerken dat hier geen sprake is van het gras voor de voeten 
wegmaaien. Het gaat duidelijk over een ander amendement. Het is net al geduid, we kunnen er niet mee 
akkoord gaan om vandaag dit meerjarenplan nog eens te gaan wijzigen. Wij stellen voor om het 
meerjarenplan goed te keuren en tegelijkertijd de vraag te stellen aan de deputatie om dit te herbekijken 
op basis van het debat van gisteren. Wat betreft het tijdstip heb ik heel duidelijk gezegd dat het ten 
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laatste maart betreft. Als de deputatie binnen drie weken met een voorstel komt, dan kan het snel, maar 
ten laatste maart. Er is dus inderdaad een instrumenteel verschil qua amendement. Wij vragen om 
vandaag het meerjarenplan goed te keuren en vervolgens de zaak door de deputatie opnieuw te laten 
bekijken. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Mijnheer Verzele had ook nog het woord gevraagd. 

Mijnheer Verzele 

Voorzitter, ook heel kort. Ik wou het ook beamen dat het los stond. Wie zou ik zijn om het 
meerjarenbeleidsplan tegen te houden vanwege een specifieke vraag die erover gesteld is. Ik wil alleen 
maar mijn appreciatie uitdrukken. Mijnheer de gedeputeerde, men verwijt u soms dat u gekozen bent 
door een harem rondom u. Wel, die keuze blijkt de juiste keuze te zijn geweest. Wij hebben altijd leuk 
samengewerkt in de vorige legislatuur. Wij hebben vraagtekens gezet bij deze nieuwe legislatuur, maar u 
bevestigt dat u heel goed werk levert en bereid bent om te luisteren. Ik vind dat heel knap. Zeker naar 
mevrouw de gedeputeerde toe. Als je dit kan, stijgt u wel in achting, zeker bij mij. Ik ben er ongelofelijk 
mee gediend dat u op deze vragen ingaat en een alternatief probeert aan te bieden. Ik wil u daar heel 
graag voor bedanken. Proficiat. 
Er zijn altijd meerdere initiatiefnemers. Mensen willen altijd met de prijs gaan lopen. Ik hoef niet met de 
prijzen gaan lopen. Er zijn meerdere mensen die de uitvinder zijn van dit initiatief. Mij gaat het er niet om 
dat het mijn vraag was, maar dat jullie je verantwoordelijkheid genomen hebben en bereid zijn tot een 
aanpassing. Niet meer en niet minder. Ik wou die appreciatie uitdrukken. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, mijnheer Taylor 

Mijnheer Taylor 

Ik denk dat het het belangrijkste is dat er een beslissing wordt genomen, zodat de bussen kunnen blijven. 
Wij willen vasthouden aan ons amendement, omdat wij het noodzakelijk vinden dat het budget 
gegarandeerd blijft. Met jullie amendement weten we niet of dat effectief zo gaat zijn. Dit is het moment 
dat we het meerjarenplan van 2025 goedkeuren. Wij willen dat het voor vijf jaar blijft. Jullie amendement 
geeft geen zekerheid. Verder maakt het niet uit. Het belangrijkste is dat ze blijven. Daarom willen wij dit 
vandaag kunnen doen. Je kunt perfect zeggen dat je dit bedrag wilt garanderen gedurende die vijf jaar. 

Mevrouw de voorzitter 

Ja, mijnheer Moens. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Mijnheer Taylor, ik begrijp uw vraag. Maar nu een wijziging uitvoeren van het meerjarenplan, houdt ook 
een aantal risico’s in. Daar moeten we alert op zijn. Dat wil ik eigenlijk vermijden. In het slechtste geval 
kan het ook gaan om een vernietigingsgrond door de toezichthouder, de overheid. We spreken hier met 
alle fracties af om het zo te doen. Dan weet ik zeer zeker dat u alert genoeg zal zijn om ons erop te 
attenderen als we dat niet zouden doen. 
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Mevrouw De Troyer 

Kijk, wij mogen dan nog langer blijven tussenkomen, maar de stemming over de amendementen komt 
straks aan de orde. Mijnheer Windels, u mag daar gerust op tussenkomen. Maar het komt straks nog 
terug. 

Mijnheer Windels 

Mijnheer Moens, ik apprecieer uw bereidheid om dat te doen, maar ik maak me zorgen over de timing. Ik 
wil niet alleen dat het bedrag wordt gealloceerd voor de komende vijf jaar, maar ik zou u om een 
engagement willen vragen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en niet te praten over ten 
laatste maart. We zitten hier volgende week al opnieuw samen. Ik weet niet hoe snel het kan gaan. Het 
gaat mij erom dat er een bepaalde zekerheid moet komen. Ik wil geen risico nemen om dit nu uit te 
stellen en op die manier de veiligheid niet kunnen garanderen. Want dat is het belangrijkste. De 
organisatoren moeten gewoon zekerheid hebben. Als ze geen zekerheid hebben, moeten ze een andere 
oplossing kunnen zoeken. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

De zekerheid is er. We zullen dat zeker doen en we zullen dat zo snel als we kunnen in orde maken. 

Mijnheer Windels 

Oké, we zullen het bewaken.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké. Mevrouw De Troyer en daarna mijnheer Taylor. 

Mevrouw de Troyer 

Als ik praktisch mag voorstellen, goed mijnheer Taylor, uw amendement, laten we erover stemmen. U 
zult gaan zien dat het een politiek spel is. Degenen die het amendement steunen, kunnen dan ja zeggen 
en de andere neen. De oppositie gaat het niet halen. En dan komt het voorstel van de deputatie en de 
meerderheid. Dat gaan we wel halen. Punt. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, het komt straks terug. Mijnheer Taylor, u wilt er nu toch nog iets over zeggen? 

Mijnheer Taylor 

Ja, over de werkwijze, mevrouw de voorzitter. U hebt de eerste gedeputeerde het woord gegeven en het 
punt naar voren geschoven. Dat is de reden dat we nu deze discussie voeren. We hadden perfect de 
discussie kunnen voeren op het moment dat het amendement ter stemming zou liggen. U hebt echter 
eerst het woord aan de gedeputeerde gegeven, terwijl dat volgens mij niet de volgorde van de 
vergadering is. Dit even ter informatie. 
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Mevrouw de voorzitter 

Ja, mijnheer Taylor, kort daarop reagerend, mevrouw De Troyer kan misschien voorspellen wat de 
toekomst zal brengen bij de stemming, maar ik helaas kan dat niet. Als iemand mij het woord vraagt, dan 
geef ik dat. Ik weet dan echt niet wat men gaat zeggen. Excuses daarvoor. 
Goed, maar het punt komt terug. Iedereen die mij het woord vraagt, krijgt het woord, hoor. Geen enkel 
probleem. Maar ik weet niet op voorhand wat jullie gaan zeggen. Ik kan het me soms indenken, maar ik 
kan het niet voorspellen. 
Goed, wij zijn bij de slotreplieken. Elke fractie mag nog een slotrepliek houden. Ik zie mevrouw De Troyer, 
mevrouw Dooms, mevrouw Vervliet, mijnheer Van Laecke, mijnheer Evrard en mijnheer Taylor. Alle 
fracties dus, dat is mooi. We starten met de fractie van sp.a, mevrouw De Troyer.  

Mevrouw De Troyer 

Goed, collega’s, mevrouw de voorzitter, eerste gedeputeerde, dames gedeputeerden, mijnheer de griffier, 
collega’s, de slotrepliek vandaag. Ik zal het doen zoals ik het gezien heb op een Europese top. Ik verhef 
dit halfrond naar Europa. Dat is al een goed begin. Na een Europese top waar iedereen zijn zegje heeft 
kunnen doen, mevrouw de voorzitter, komt men tot een vaststelling, een conclusie, een suggestie en een 
addendum. Ik ga hetzelfde doen. 
De eerste vaststelling is, collega’s, dat een enkel debat bij het begin van een legislatuur over een 
Meerjarenplan 2020-2025 niet evident is. Dat is niet evident voor ons als provincieraadsleden, want wij 
worden hier geconfronteerd met een sloganesk principeverhaal met Exceltabellen. Die tabellen moeten 
de acties voorstellen. Maar ik weet ook dat het niet evident is voor de gedeputeerden. Die zitten in feite 
met basisplannen. Die moeten, zo hebben wij in de vele discussies vastgesteld, nog worden uitgewerkt. 
Zodanig dat het kan gebeuren dat sommige provincieraadsleden hier af en toe eens op hun honger 
blijven zitten. Het kan ook niet anders. Dat is begrijpelijk voor beide zijden. 
Deze discussies kunnen dan ook niet meer zijn dan een aanzet voor een verdere volle ontwikkeling van 
al die plannen in de volgende jaren. Dus wij blijven positief. 
Mijn conclusie is, gezien deze constructieve en goed gevoerde debatten, dat vastgesteld is dat het om 
basisplannen gaat. De vaststelling dat de betrokkenheid van alle raadsleden een inspiratiebron is voor de 
deputatie om eens te overwegen, en dan kijk ik ook naar de heer Verzele, om een jaarlijkse debat te 
organiseren om te kijken hoe ver we staan met alle bestuurlijke agendapunten. Voor mij is dat de 
evidentie zelf indien men akkoord gaat met een visie en indien men een betrokken Provincieraad in Oost-
Vlaanderen wil. We moeten samen gaan voor een gedragen beleid. Ik zou willen zeggen, en ik zou deze 
vraag willen richten naar de voltallige deputatie, neem ons mee op het provinciale pad van 
verwezenlijkingen. Neem ons mee en u hebt telkens de mogelijkheid op onze voorstellen in te gaan. Ook 
vandaag met de evenementenbussen. Neem ons mee op dit provinciale pad voor de verwezenlijking van 
de plannen. Dit in het belang van alle Oost-Vlamingen. 
Dan een overweging en een suggestie. Ik richt mij dan naar de fractievoorzitters. Kan dit misschien 
meegenomen worden ter bespreking op het Bureau? Want eindelijk, collega’s, is het het Bureau, en dit 
onder leiding van mevrouw de voorzitter van de Provincieraad, dat ervoor zorgt dat de organisatie van 
deze werkzaamheden en alle provincieraadsleden ook in deze discussies hun rechten krijgen, zodanig 
dat we mede beleid kunnen voeren en onze opmerkingen kunnen plaatsen. 
Collega’s, het is niet altijd een good news show. Ik weet dat er goede zaken in het meerjarenplan staan. 
Er staan zeer goede zaken in. Maar uiteraard staan er ook minder goede zaken in. Daar hebben wij het 
als oppositie moeilijk mee. Ik denk dat dat begrijpelijk is. Ik kijk dan even naar het fietspadenbeleid. Daar 
kunnen we in het kort in meegaan, maar wij vrezen - gelet op het beperkte personeelsbestand en de vele 
nog lopende onteigeningsprocedures - dat dat een dode letter kan zijn. 
De gedeputeerden ambiëren een verdubbeling van de bosindex in Oost-Vlaanderen. Die ambitie is 
lovend en zou ons moeten aanzetten om dit allemaal toe te juichen. Maar ik heb gisteren ook al gezegd, 
waar komen de centen vandaan? Ik zie geen plan en ik voel dat dit niet financieel gekaderd is en ik vrees 
dus voor een zware onderfinanciering.  
Mevrouw De Sutter heeft gisteren een warme oproep gedaan om van de gronden van de boeren af te 
blijven. Collega’s, waar wij het bijzonder moeilijk mee hebben, onze sp.a-fractie, dat is, en u zult het mij 
niet kwalijk nemen, het schrappen van onze sociale woonleningen. De onmiddellijke stopzetting, 
collega’s, doet pijn. De onmiddellijke stopzetting, waardoor 300 gezinnen letterlijk en figuurlijk in de kou 
komen te staan. U zult het mij niet kwalijk nemen. Daar zal mijn collega straks ook nog op terugkomen 
met een amendement. Die gezinnen gaan die kou meemaken. U zult het ons dan ook op dit vlak niet 
kwalijk nemen dat wij met dit punt niet akkoord gaan. 
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Tot daar, collega’s, mijn vaststelling, mijn conclusie, mijn suggestie en mijn verdriet. Ik dank u. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel mevrouw de Troyer. Ik geef het woord aan mevrouw Dooms van de Groen-fractie. 

Mevrouw Dooms 

Dank u wel mevrouw de voorzitster. Even vooraf, ik spreek nu uit naam van mevrouw De Troyer en 
mezelf: er is hier iets mis met de chauffage. Maandag was het hier veel te warm. Vandaag is het echt 
ijskoud. Dit even vooraf. 
Ik moet niet enkel mevrouw de Troyer gelijk geven, ik moet ook de heer Hertog gelijk geven. BBC is een 
draak. Het is echt een verschrikkelijk document. Ik ben blij dat we het op tijd gekregen hebben. Ik ben blij 
met de inhoud, maar de manier waarop is echt niet zo aangenaam. Ik weet dat we dat opgelegd 
gekregen hebben. Ik weet dat we doen wat we moeten doen, maar het was niet zo heel tof. 
Desondanks hebben wij hier in de voorbije dagen zeer interessante discussies gevoerd. Zoals 
aangekondigd, heeft ook de Groen-fractie zich in het debat gesmeten en af en toe zaten wij ook heel 
heftig ja te knikken en af en toe hebben we ons gewoon dood geërgerd. Maar dat is ook eigen aan een 
goed debat. 
U gaat de komende weken nog heel hard werken. U gaat verder werken aan de indicatoren. U gaat hard 
lobbyen in Brussel voor de zieke kindjes. U gaat lijsten opmaken van klimaatadaptaties en 
klimaatmitigaties in verband met de CO2. U hebt nog heel drukke weken voor de boeg. Ik heb de voorbije 
dagen ook goede suggesties gehoord in de raad, onder andere dat de POM ingezet zou kunnen worden 
om op bedrijventerreinen te zoeken naar plekken voor windmolens. Ik heb ook van mevrouw De Sutter 
zeer goede suggesties gehoord om niet enkel de gronden te zoeken bij de boeren, wat eerder ons plan 
was, maar ook om bijvoorbeeld de plekken van lege kantoorgebouwen - en laten we dat uitbreiden naar 
bedrijfsterreinen die bijvoorbeeld op verkeerde assen liggen - te bebossen. Dat vond ik ook een zeer 
goed plan. Ook het pleidooi om bedrijven te laten participeren in hernieuwbare energie op 
bedrijventerreinen. Ik heb verschillende keren al gezegd dat dat goede ideeën waren. U hebt toegezegd 
ze mee te nemen. We gaan u daar zeker aan houden. 
Tot slot, mijnheer de eerste gedeputeerde, de Groenfractie zal dit meerjarenplan steunen. Dus we zijn 
echt wel tevreden met de inhoud. Dank u wel.  

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mevrouw Dooms. Mevrouw Vervliet van de N-VA-fractie. 

Mevrouw Vervliet 

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik sluit me aan bij mevrouw Dooms. Het waren zeer interessante 
besprekingen met veel gedachte-uitwisselingen. Er was veel aandacht voor economie en milieu, maar 
daarnaast waren er ook tussenkomsten over het windmolenpark en mobiliteit. Ik ben de pakkende 
tussenkomst van mevrouw De Sutter niet vergeten, waarin de moeilijkheden van de landbouw aan bod 
kwamen. Ik denk dat het belangrijk is dat de verschillende bezorgdheden die we allemaal hebben of die 
we meekrijgen, hier ook een plaats krijgen. 
Er wachten ons in de toekomst nog heel wat uitdagingen. Daar blijven wij ook niet blind voor. We zetten 
volop in op transitie en innovatie, zodat wij als Provincie voorbereid zullen zijn om deze uitdagingen aan 
te gaan en ons voor te bereiden op de toekomst met minder olie. 
Die daadkracht en die duurzaamheid komen volop naar voren. Dat toont aan dat economie en milieu ook 
hand in hand kunnen gaan. Dat vind ik mooi. We zetten in op circulaire economie, maar dat is maar een 
van de voorbeelden. Ik vind het ook leuk dat er, naast aandacht voor de mens en de natuur, ook 
aandacht is voor de dieren. Die draag ik zelf ook een warm hart toe. De conclusie is dat onze 
verwachtingen worden vervuld. Er is een heel spectrum aan maatregelen mogelijk door dit 
meerjarenplan. Mijn fractie heeft er dan ook vertrouwen in dat de ambities in het bestuursakkoord met dit 
meerjarenplan ingevuld kunnen worden. Dus wij gaan dat dan ook volop steunen. 
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Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel mevrouw Van Vliet. Mijnheer Van Laecke, voor de CD&V-fractie. 

De heer Van Laecke 

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter ik ga vandaag niet herhalen wat ik maandag al 
heb gezegd in mijn inleiding. Ik heb toen een aantal zaken namens de fractie kenbaar gemaakt; hoe wij 
naar dit meerjarenplan kijken. Ik wil reflecteren op een aantal zaken die ik in de voorbije dagen hebt 
gehoord in het debat. De fractieleider van de sp.a stelde maandag in zijn betoog dat de meerderheid te 
weinig slagkracht had en niet altijd evenveel overtuigingskracht had. Ik heb toen in mijn inleiding gezegd 
dat dat niet abnormaal is. Met een nieuwe ploeg aan de slag gaan, vergt afstemming en inwerken. Dat is 
allemaal niet erg. Dus ik kan dat volgen. Maar ik ben het niet met hem eens dat deze meerderheid geen 
gemeenschappelijke missie en visie zou hebben. Ik wil twee voorbeelden aanhalen uit het debat van de 
voorbije dagen. Inderdaad ook al eerder aangehaald, de tussenkomst van mevrouw De Sutter over het 
behoud van en de aandacht voor de landbouw. Het antwoord van de gedeputeerde Gillis was duidelijk. 
Ze zei dat er wel sprake is van een gemeenschappelijke missie. Zij heeft heel duidelijk gesteld dat deze 
meerderheid bekommerd is naar én het leefmilieu én de landbouw. Ze heeft duidelijk uitgesproken dat zij 
vanuit haar bevoegdheden en met de hele deputatie, werk wil maken om deze twee zaken op termijn te 
combineren. 
Het tweede voorbeeld is het evenementenverhaal, de evenementenbussen. Ook op dat gebied is 
duidelijk dat de deputatie en de meerderheid goed luisteren om gezamenlijk tot een gemeenschappelijk 
gedragen visie te komen. 
De fractieleider van Vlaams Belang heeft afgelopen maandag het standpunt en de mening over dit 
meerjarenplan gegeven. Hij zei dat deze meerderheid in het verleden een aantal heilige huisjes heeft 
gesloopt en een aantal zaken heeft geschrapt die vroeger wel toegankelijk waren. Ik kreeg deze week 
een blaadje, de Volksgazet, het partijblad van het Vlaams Belang, in de bus. Daarin was ook geschreven 
over de Provincieraad en het meerjarenplan. Nochtans is de redacteur een van de leden van deze 
Provincieraad. Hij is hier ook aanwezig. Ik ga ervan uit dat men met elkaar communiceert, want daarin 
werd gesteld dat het meerjarenplan niets meer was dan een voortzetting van het beleid van de vorige 
deputatie. Is het nu een voortzetting van het beleid van de vorige deputatie of heeft deze meerderheid 
een aantal nieuwe beslissingen genomen? Het is mij niet helemaal duidelijk. 
Ik denk, en daarmee kom ik tot mijn conclusie, dat wat de oppositie betreft er voor sommigen te veel inzat 
en voor anderen te weinig, dat betekent dat we mooi in het midden zitten en dat een aantal duidelijke 
keuzes is gemaakt. Ook mijn fractie zal dit meerjarenplan uiteraard goedkeuren en de volle steun 
verlenen aan de deputatie.  
Ik wil tot slot de twee bekommernissen aanhalen die ik namens mijn fractie maandag heb geuit. We 
hechten veel belang aan het onder controle houden van de Schuldratio’s. U weet dat de vorige deputaties 
in de afgelopen tien jaren hard gewerkt hebben om die af te bouwen van 208 miljoen euro naar 68 
miljoen euro. Wij vragen dan ook duidelijk om daar in de komende jaren als een goed huisvader op toe te 
zien, niettegenstaande de investeringen die zullen worden gedaan en de leningen die worden 
aangegaan. 
Twee, het beschikbare budgettaire resultaat. Ik heb ernaar verwezen dat in 2024 in theorie wordt 
afgeklokt op 720.000 euro. De Provincie blijft ook na 2024 bestaan. De Vlaamse regering heeft die 
beslissing genomen. Het is dan ook na 2024 onze taak en onze plicht en niet alleen onze zorg, om de 
Provincie in een financieel goede toestand over te dragen aan de volgende ploeg. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Van Laecke. Dan gaan we nu over naar de heer Evrard van Vlaams Belang-fractie. 

Mijnheer Evrard 

Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik wil eerst reageren op de woorden van collega Van Laecke. Niemand 
kan ontkennen dat een groot deel van de fondsen gaat naar voortzetting van projecten die al in de vorige 
legislatuur opgestart zijn. Ik hoef maar te verwijzen naar de Leopoldkazerne. Dat is een belangrijke 
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financiële magneet, als ik het zo mag zeggen. Dus dat is totaal niet in tegenspraak met wat ik verteld heb. 
Bovendien denk ik dat het artikel werd geschreven nog voordat we het meerjarenplan onder ogen kregen. 
Nu goed, mijn repliek zal ongetwijfeld een stuk korter zijn dan dat van mijn collega’s. De verschillende 
fracties hebben 75 beleidstussenkomsten ingediend. Ik denk dat we kunnen stellen dat de meeste 
actieplannen en projecten uitvoerig zijn toegelicht. Uiteindelijk is het de uitkomst van de stemming straks; 
die staat al vast. De boeren dronken een glas… een plas en alles bleef zoals het was. 
Enkel het voorstel om de evenementenbussen te schrappen werd afgevoerd; over de grenzen van de 
partijen heen. Ook al heeft een aantal partijen getracht om dat te recupereren. Maar de tussenkomst die 
mij het meest gegrepen heeft, dat is hier ook al gezegd, is die van collega De Sutter. Ik heb er haar 
persoonlijk over aangesproken, omdat het ook een problematiek is die ik redelijk goed ken. Ik heb al 
gezegd dat ik woon in een rustige, landelijke gemeente. Althans, vroeger was die rustig. Dat is inmiddels 
anders geworden. Ik ken inderdaad ook heel wat boeren die geen opvolgers hebben. Ofwel hoe je ze zelf 
het bijltje erbij neer en gaan ze werken in loondienst bij de grote meelfabrikanten. Ze trachten dan nog 
snel een stuk bouwgrond te verkavelen om een deel van hun pensioen veilig te stellen. De rest wordt 
vaak opgekocht door vermogende stedelingen die er paardenkwekerijen realiseren. Ik vraag me trouwens 
af wat er met al die paarden gebeurt. De hoeveelheden zijn enorm. Ze kunnen toch niet allemaal in de 
salami gedraaid worden of er paardenbiefstukken van maken. Dat is wellicht niet iets voor dierenwelzijn. 
Maar goed, we kunnen vaststellen dat die hoeves worden opgekocht en vervolgens afgebroken of 
verbouwd worden. Dat is allemaal grond die verdwijnt. Wij zullen dat natuurlijk niet kunnen forceren. Een 
aantal partijen hier in het halfrond kan daar waarschijnlijk meer aan doen. Ik hoop dat ze echt goed 
geluisterd hebben naar collega De Sutter. Ik denk dat een eerste actiepunt zou moeten zijn, het stoppen 
van landbouwgronden te vervangen door natuurgebieden en bossen. Ik zie de collega’s aan de overkant 
al nee knikken. Dat zal dan wel een interessante discussie opleveren binnen de meerderheid. Het zijn 
toch twee tegengestelde meningen. Dat zal dan niet in de bus moeten komen. 
Maar goed, ik wil het hierbij houden. Ik heb een hekel aan herhalingen op de televisie. Datzelfde geldt 
voor de herhalingen hier. Onze fractie zal uiteraard dit meerjarenplan niet goedkeuren, om twee redenen. 
We zijn eenvoudigweg niet betrokken bij de opmaak van het plan. Ook zijn we het niet eens met 
bepaalde keuzes. Hoe dan ook, we zullen ons kritisch, maar toch opbouwend, opstellen. Ik ga het hierbij 
houden. 

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dan komen we nog bij de Open VLD-fractie, mijnheer Taylor. 

Mijnheer Taylor 

De repliek van de heer Taylor wordt apart gepubliceerd. 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Taylor. Daarmee sluiten wij de replieken van de fracties af en geef ik het woord aan 
de deputatie. Mijnheer Moens. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

De repliek van de heer gedeputeerde Moens wordt apart gepubliceerd. 
 
Applaus 

Mevrouw de voorzitter 

Dank u wel, mijnheer Moens. Maar nu moeten we natuurlijk nog gaan stemmen. We gaan stemmen over 
het belastingreglement inzake algemene provinciebelasting, aanslagjaar 2020 en de vaststelling van de 
tarieven. Vraagt iemand daarover het woord of kunnen wij over gaan op stemming? Dan open ik de 
stemming.  
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Stemming over het belastingreglement inzake algemene provinciebelasting, aanslagjaar 2020 en de 
vaststelling van de tarieven. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, iedereen heeft gestemd. 20 ja-stemmen, 7 onthoudingen en 9 neen-stemmen. Het punt is 
aangenomen. 
Mijnheer Taylor, u mag uw onthouding toelichten.  

Mijnheer Taylor  

Wij onthouden ons. Wij zijn er al op tussengekomen in de vorige Provincieraad over het 
belastingreglement voor startende bedrijven. Toen hebben wij gevraagd om van een jaar na drie jaar te 
gaan. Jullie geven een vrijstelling van een jaar. Wij stellen voor drie jaar. Dat is de reden dat wij ons 
onthouden hebben.  

Mevrouw de voorzitter 

Oké, dank u wel, dan gaan we nu over op stemming over het belastingreglement inzake opcentiemen op 
de onroerende voorheffing aanslagjaar 2020, vaststelling van 148,47 opcentiemen. Vraagt iemand 
daarover het woord? Neen, dan kunnen wij daarover stemmen. 
 
Stemming over het belastingreglement inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 
2020, vaststelling van 148,47 opcentiemen 

Mevrouw de voorzitter 

Ik open de stemming. Heeft iedereen gestemd? Ja, dan sluit ik de stemming. 20 ja-stemmen, 7 
onthoudingen en 9 neen-stemmen. Het punt is aangenomen. 
Dan komen wij bij ons laatste punt ter stemming voor vandaag, het Meerjarenplan 2020-2025, 
goedkeuring van de samenstelling van de beleidsdomeinen en de vaststelling van het meerjarenplan. 
Het komt, ik ben het niet vergeten. Ik ben het punt aan het oplezen, de vaststelling van het Meerjarenplan 
2020-2025, de strategische en financiële nota met toelichtingen en bijlagen. Ik heb daarvoor twee 
amendementen binnengekregen. Een van de sp.a-fractie en een van de Open VLD-fractie. U weet dat wij 
eerst gaan stemmen over de amendementen. Wie gaat er beginnen? Mijnheer Matthys, de sp.a-fractie, 
gaat u uw amendement toelichten? Uw amendement is het eerst binnengekomen. 

Mijnheer Matthys 

Ja, ik zou het nog wel even willen hebben over een pijnpunt van de laatste dagen, namelijk datgene waar 
alle sociaalvoelende raadsleden, hier aanwezig toch het schaamrood van op de wangen krijgen. Ik geef u 
dan ook nog een laatste kans. Het gaat over aanvullende leningen voor het verbouwen van woningen in 
Oost-Vlaanderen. Ik lees de motivering voor. 
‘Met de tijdelijke herinvoering van het pas stopgezette reglement voor het verstrekken van aanvullende 
leningen, geven wij de deputatie de kans om grondig te onderzoeken hoe we de werkwijze rond deze 
woningen kunnen hervormen en verbeteren, zonder dat we de honderden gezinnen in Oost-Vlaanderen 
die deze ondersteuning broodnodig hebben, in de kou te laten staan.’ 
Als je nog bereid bent om laat minder subsidies toe te voegen voor die evenementen, wat we uiteraard 
toejuichen, lijkt het me niet onlogisch dat u ook dit amendement goedkeurt, aangezien het verstrekken 
van leningen toch iets is wat de Provincie zeer weinig geld kost. Dank u wel. 
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Mevrouw de voorzitter 

Goed, mijnheer Moens, vanuit de deputatie. 

Mijnheer gedeputeerde Moens 

Dank u wel, mijnheer Matthys. We gaan inderdaad die evaluatie doen. We hebben die discussie gevoerd. 
Toen hebben we ook de reden aangegeven van de regeling voor een jaar. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meerderheid niet met dit voorstel zal meegaan. 

Mevrouw de voorzitter 

Mijnheer Evrard, u heeft het woord. 

Mijnheer Evrard 

Wij gaan ons sowieso onthouden. We hebben geen enkel amendement te zien gekregen.  

Mevrouw de voorzitter 

Ja, ik heb het gekregen. Het is ook voorgelezen. Ik wil het nog wel eens voorlezen, als dat nodig is. 

Mijnheer Evrard 

Bij mijn weten moeten amendementen altijd schriftelijk worden ingediend.  

Mevrouw de voorzitter 

Ja. Mijnheer Matthys. 

Mijnheer Matthys  

Ik val hier zo’n beetje van mijn stoel. Ik ging ervan uit dat ons amendement zou worden uitgedeeld aan 
alle leden van de raad, toch op zijn minst aan de fractieleiders. Dat is de normaalste zaak van de wereld. 

Mevrouw de voorzitter 

Ik wil het wel laten kopiëren en alsnog uitdelen. Maar ik heb het ook pas net voor de raad gekregen. Het 
kan hier toegelicht worden. Mevrouw de Troyer. 
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Mevrouw de Troyer 

Mijnheer Evrard, is dat niet spijkers op laag water zoeken? Een amendement wordt gegeven aan 
mevrouw de voorzitter. Het is ook toegelicht. We horen hier toch allemaal goed, of niet? Als u er een punt 
van maakt, dan zullen we u een kopietje geven.  

De heer Evrard 

Ik denk dat het niet aan u is om daar een opmerking over te maken.  

Mevrouw de voorzitter 

Goed, mevrouw Vervliet had het woord gevraagd. 

Mevrouw Vervliet 

Goed, ik wil nog even aanhalen, in het verleden hebben wij ook een amendement ingediend. Als je zeker 
wilt zijn dat iedereen dat krijgt … Ik heb dat toen gewoon zelf persoonlijk aan iedere fractievoorzitter 
gegeven. Dus dat is ook een optie. Je kunt er elkaar op voorhand over aanspreken.  

Mevrouw de voorzitter 

Die discussie gaan we nu hier niet voeren. Mijnheer Taylor.  

Mijnheer Taylor 

Ik heb de indruk dat de kopieermachines hier alleen kunnen draaien voor de meerderheid, en niet voor 
amendementen van de oppositie.  

Mevrouw de voorzitter 

Goed, ik zal het amendement zeer klaar en duidelijk en graag voorlezen, zodat het bij iedereen kan 
binnendringen. Jullie weten waarover het gaat.  
Goed, mijnheer Matthys heeft het inderdaad al voorgelezen, maar ik wil het gerust nog een keer doen. 
Mijnheer Matthys. 

Mijnheer Matthys 

Ik stel voor dat dit voor volgende week opnieuw wordt geagendeerd, zodat er in de toekomst geen 
onduidelijkheden meer over bestaan.  

Mevrouw de voorzitter 

Goed. Mijnheer Evrard.  
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Mijnheer Evrard 

U begrijpt toch dat als er hier iets enkel voorgelezen wordt, dat wij daar in onze fractie niet over kunnen 
overleggen. Het is een kleine moeite om een amendement aan het begin van de zitting uit te delen. In het 
verleden gebeurde dat wel. Ik begrijp echt niet waarom dat hier niet gebeurt.  

Mevrouw de voorzitter 

Kijk, mijnheer Evrard, als de amendementen worden ingediend tijdens de zitting, kunt u er ook niet met 
uw fractie over spreken. Goed, ik denk dat iedereen wel weet waar het over gaat. Het is eerder al 
uitgebreid ter discussie geweest. Het is tijdens de budgetbesprekingen ook uitgebreid aan de orde 
geweest. Ik denk dat we nu over dit amendement kunnen stemmen. Ik denk dat iedereen heel goed weet 
waar het over gaat. U mag zich uiteraard altijd onthouden. Dat is geen enkel probleem. Ik ga nu de 
stemming openen over het amendement. 
 
 
Stemming amendement sp.a 

Mevrouw de voorzitter 

Iedereen heeft gestemd. Ik sluit de stemming. 15 ja-stemmen, geen onthoudingen, 21 neen-stemmen. 
Het amendement is niet aangenomen. 
Dan komen we nu bij het amendement van de Open VLD-fractie. Dat is ook zeer uitgebreid besproken 
tijdens deze budgetbesprekingen. Inderdaad, dit amendement heb ik ook net voor de zitting gekregen, 
waarvoor dank. Ik heb het niet gekopieerd en niet uitgedeeld. Mijnheer Taylor zal het toelichten. Mijnheer 
Taylor, u hebt het woord.  

Mijnheer Taylor  

Ja, dank u wel voorzitter. In het kader van het Meerjarenplan 2020-2025 vragen wij om een herinvoering 
van de subsidie voor evenementbussen. Dat is gisteren in het halfrond al besproken. Het lijkt ons 
opportuun en noodzakelijk om de subsidiëring van de evenementbussen te behouden. Dit in de eerste 
plaats voor de veiligheid, maar ook voor de mobiliteit, om extra verkeersdrukte en een verkeerschaos 
tegen te gaan en voor het comfort van de bezoekers en omwonenden. De essentie van deze subsidiëring 
is dat er duurzaam collectief vervoer georganiseerd wordt van en naar publieke gebeurtenissen met een 
sterk mobiliteitgenererend effect, wat perfect past binnen de doelstellingen van duurzame mobiliteit. 
Concreet voorstel voor wijziging van het bestaande voorstel: de subsidie voor de inzet van collectief 
vervoer naar evenementen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen niet af te schaffen 
maar te behouden. Het hier te overziene en toegekende budget van voorafgaande jaren dient integraal 
behouden te blijven. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, is dat amendement voor iedereen duidelijk? Goed, mijnheer Moens gaat u er nog iets over zeggen 
of gaan we er direct over stemmen? Oké, dan gaan we over op stemming en open ik de stemming over 
het amendement. 
 
 
Stemming amendement Open VLD  

Mevrouw de voorzitter 

Ja, iedereen heeft gestemd. Dan sluit ik stemming. Ik zie 16 ja-stemmen, geen onthoudingen en 20 neen-
stemmen. Mevrouw Troyer, u kunt toch in de toekomst kijken, zo blijkt. Het amendement is inderdaad niet 
aangenomen. 
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Goed dan is er nog het amendement vanuit de meerderheidsfracties. Is dat voldoende toegelicht of wilt u 
dat nog verder toelichten? 

Mijnheer Van Laecke 

Op het eind van het debat gisteren, bleek dat er toch draagkracht is voor dit initiatief. Gelet op de 
complexiteit van het meerjarenplan is dit niet het moment om wijzigingen aan te brengen, maar om de 
deputatie te vragen om het voorstel verder uitwerken en daarmee ten laatste in maart terug te komen 
naar de provincieraad. 

Mevrouw de voorzitter 

Goed, dan gaan we daarover stemmen. Ik open de stemming. 
 
 
Stemming amendement meerderheid. 

Mevrouw de voorzitter 

Ja, iedereen heeft gestemd. Ik heb 35 stemmen. Dan sluit ik stemming. Ik zie 23 ja-stemmen, geen 
onthoudingen en 12 neen-stemmen. Het punt is aangenomen. Mijnheer Blommaert. 

Mijnheer Blommaert 

Mevrouw de voorzitter, iets technisch. Ik herinner mij van vorige jaren dat alle aanwezigen moeten 
stemmen. Er zouden dan 36 stemmen moeten worden uitgebracht. 

Mevrouw de voorzitter 

Maar goed, de stemming is afgesloten. Het zou wellicht ook geen verschil hebben uitgemaakt. Als de 
stemming is afgesloten, is de stemming afgesloten. Het amendement is aangenomen. 
Dan gaan we nu stemmen over het Meerjarenplan 2020-2025. Ik open de stemming. We blijven zitten tot 
we 36 stemmen hebben, voilà. 
 
 
Stemming Meerjarenplan 2020-2025  

Mevrouw de voorzitter 

Goed, iedereen heeft gestemd. 20 ja-stemmen, geen onthoudingen, 16 neen-stemmen. Het 
meerjarenplan is goedgekeurd. 
 
Applaus 

Mevrouw de voorzitter 

Het voordeel van voorzitter zijn van deze raad is dat ik echt het allerlaatste woord krijg. Mijnheer Evrard, 
u krijgt het voorlaatste woord. Mijnheer Evrard. 
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Mijnheer Evrard 

Ik wil nog even verwijzen naar collega de heer Matthys. Onze fractieleden kijken altijd reikhalzend uit 
naar een warme knuffel van hem.  
 
Applaus 

 

Mevrouw de voorzitter 

Daar wil ik heel graag getuige van zijn, mijnheer Evrard en mijnheer Matthys. Ik wil graag iedereen 
bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit meerjarenplan en het budget. Ik wil graag 
alle raadsleden bedanken voor de vele constructieve tussenkomsten en de aangename discussies. Die 
waren kritisch, maar constructief. Uiteraard zijn er verschillende meningen en tegenstellingen, maar dat is 
eigen aan de democratie. Daar is helemaal niets verkeerd aan. Ik wil u bedanken voor de beschaafde 
manier waarop jullie van mening hebben kunnen verschillen; een klein discussietje vandaag niet te na 
genomen. Ik ken gemeenten waar dat minder goed lukt zonder die bij naam te noemen. 
Ik wil de deputatie bedanken voor de uitgebreide antwoorden. Ik heb kunnen vaststellen dat er ook vanuit 
de meerderheidsfracties veel tussenkomsten zijn geweest. Ook zij waren kritisch. Dat vind ik zeer 
positief. De meerderheid en de oppositie hebben elkaar ook op meerdere punten kunnen vinden. Ik zal 
niet meer terugkomen op de bussen. 
Mijnheer Matthys, u zal gelijk hebben. Het gaat er hier doorgaans heel vriendelijk aan toe. Zoals u al zei, 
is er hier weinig werk aan de winkel voor de Bond Zonder Naam. Zelfs mijnheer Taylor was vandaag zeer 
hoffelijk. Maar ook de fractieleider van het Vlaams Belang deed een warme oproep voor een occasioneel 
schandaal, want dat blijkt er nu ook niet meer te zijn. Dat zou goed zijn voor de attractiviteit en de 
belangstelling van de pers voor de Provincies. Wie zich geroepen voelt, mag dat gerust doen. Maar geef 
mij maar de kritische, maar constructieve en vriendelijke sfeer die hier in huis heerst, over de 
partijgrenzen heen. Want ik vind dat dat hier toch wel zo is. Het is goed om te discussiëren. Het is goed 
om met veel vuur en passie uw punt te maken, maar het is ook belangrijk om op de bal en niet op de man 
te spelen en om hier in alle vriendschap, of als vriendschap te hoog gegrepen is toch in alle correctheid, 
met elkaar om te gaan en na te kaarten. Zo gaat het hier ook aan toe in deze Provincie en daar ben ik blij 
om. Het waren drie intense dagen. Het wordt ook nog een mooie avond. Ik nodig jullie dan ook graag uit 
voor de receptie en het banket. We mogen niet vergeten dat aan de basis van spijs en drank, boeren en 
boerinnen staan, hier en elders in de wereld. Dan noem ik ook nog even kort de tussenkomst van 
mevrouw De Sutter, die geroemd is door velen in deze zaal. Hiermee sluit ik echt af en ik nodig jullie 
graag uit voor de volgende Provincieraad op 18 december 2019 om 14:00 uur in deze zaal. 

EINDE VAN DE ZITTING 
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