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Derde Commissie - Verslag van de vergadering 

kenmerk IOO/hdp/2016/08-12-2016 
 
De vergadering wordt geopend om 18 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 10 november 
2016 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Financiën 
Belastingreglement inzake de Algemene Provinciebelasting 2017 
Jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de inflatie  
 
De heer Christian Bauwens stelt vast dat de deputatie volhardt in de 
boosheid en toch indexeert hoewel er veel financiële ruimte is. Hij 
vraagt hoeveel de indexering opbrengt. 
Gedeputeerde Alexander Vercamer stelt vast dat het verschil in visie 
blijft. Hij vindt dat indexering logisch is en het effect beperkt. De 
provincie kan daarmee aan schuldafbouw doen. Hij blijft ook achter het 
voorzichtig beleid staan. Bovendien vindt hij dit noodzakelijk gelet op 
de financiële impact van de afslanking. Tom Piens, hoofd van de dienst 
provinciale belastingen deelt mee dat de indexering een globale 
verhoging van 530 000 x 0,6 euro betreft. 
 

3. Financiën 
Belastingreglement inzake de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing 2017 
Heffing van 295 opcentiemen 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
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4. Financiën 
Budgetwijziging 2016 
Vaststelling van de 4de wijziging aan het budget 2016 
 
De heer Christian Bauwens vraagt of de toekenning van een subsidie 
aan Golazo Sport voor de organisatie van het Belgisch 
veldloopkampioenschap een subsidie voor een voorbije activiteit 
betreft. 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman deelt mee dat het de organisatie van 
het veldloopkampioenschap 2017 betreft waarvoor de provincie zich nu 
reeds engageert om nu reeds meegenomen te worden in de promotie. 
De betaling zal maar gebeuren in 2017. 
Mevrouw Elisabet Dooms vraagt of de motivering van de verschuiving 
van budget naar acties m.b.t. het energieprestatiecertificaat in het PTI 
Eeklo dezelfde redenen heeft als bij eerdere verschuivingen (o.a. 
budget dat oorspronkelijk voorzien was voor het Leen). De heer Frank 
De Neve, hoofd van de dienst budget bevestigt dit. De actuele 
verschuiving komt uit budget Waterbeheersing.  
De heer Christian Bauwens vraagt naar de motivering voor het niet 
benutten van budget voorzien voor funerair erfgoed. De heer Frank  
De Neve deelt mee dat het gaat om middelen die oorspronkelijk 
werden geput uit budget voorzien voor IT maar dat de kredieten nu 
opnieuw worden gealloceerd. 
 

5. Fingem 
Bekrachtiging besluit Deputatie van 17 november 2016 ter 
voorbereiding van de algemene vergadering van 14 december 2016 
 
Mevrouw Elisabet Dooms vraagt waarom dit opnieuw ter bekrachtiging 
wordt voorgelegd en niet eerder voor de raad werd geagendeerd. 
Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat dit het gevolg is van 
het moment van toesturen van het dossier wat meebracht dat het 
dossier niet tijdig op de vorige provincieraad kon worden geagendeerd. 
Hij wijst op het relatief belang van het aandeelhouderschap in Fingem. 
De provincie heeft slechts 1 aandeel. Mede om die reden heeft hij de 
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provinciale administratie gevraagd om de uittreding te bespoedigen. 
 

6. ILVA – voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 
19 december 2016: 

- Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s) 

- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende 
vertegenwoordiger 

- Vaststelling van het mandaat = instemming met de voorstellen 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

7. Vzw Medov 
Bevestiging aanduiding van gedeputeerde Eddy Couckuyt in zijn 
functie van eerste ondervoorzitter 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

8. Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen OFP 
Goedkeuring van het jaarverslag 2015 met het activiteitenverslag en de 
jaarrekening 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

9. Personeel – formatie 
Wijziging personeelsformatie en nieuwe functiebeschrijvingen 
Vaststelling 
 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman deelt mee dat het naast een aantal 
technische wijzigingen specifiek gaat om de creatie van een pool voor 
startbaners. Gevraagd wordt in het verslag ook uitdrukkelijk melding te 
maken van een correctie van enkele materiële vergissingen in het 
dossier.  
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Het betreft :  

 

- In Artikel 9§1:  wordt “plus 1 projectcontractueel medeweker 
ondersteuning middenstand Bv…” vervangen door “plus 1 
projectcontractueel deskundige ondersteuning middenstand Bv…”  

 
- In Artikel 9§3: wordt “medewerker ondersteuning middenstand Cv: 

de invulling van medewerker ondersteuning middenstand Bv…” 
vervangen door “medewerker ondersteuning middenstand Cv: de 
invulling van deskundige ondersteuning middenstand Bv…” 

 
- In Artikel 11§2: wordt “adviseur-coördinator” vervangen door 

“bestuursdirecteur”, “schoolmaatschappelijk werker” wordt 
vervangen door “deskundige”, en “medewerker” wordt vervangen 
door “administratief medewerker” 

 
- In Artikel 12§2:  wordt “poets- en keukenhulp” vervangen door 

“arbeider” en wordt “inwonend huisbewaarder” geschrapt. 
 

 
10. Personeel – competentiemanagement 

Functiebeschrijving decretale graden 
Vaststelling van de functiebeschrijvingen “provinciegriffier” en 
“financieel beheerder” 
 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman licht toe dat het gaat om specifieke 
functiebeschrijvingen die een beslissing van de provincieraad vergen. 
Raadslid Johan Van Duyse vraagt of over de functiebeschrijvingen van 
provinciegriffier afstemming plaatsvindt tussen de provincies. 
Gedeputeerde Bruggeman bevestigt dat. De heer Van Duyse vraagt of 
er ook voor andere functies vergeleken wordt. Dit blijkt soms te 
gebeuren maar is niet de regel. 
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11. Personeel – rechtspositieregeling 
Vaststelling van de gewijzigde rechtspositieregeling 
 
De heer Johan Van Duyse vraagt toelichting bij art. 585 dat de 
terbeschikkingstelling regelt van statutair personeel aan andere 
overheden en vzw’s en wenst te vernemen in welke mate van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Gedeputeerde Hilde Bruggeman 
deelt mee dat de mogelijkheid wordt voorzien om de 
personeelsmobiliteit te verhogen. Inge Dellaert, hoofd van de dienst 
personeel deelt mee dat het oplossingen biedt voor de eigen 
verzelfstandigde agentschappen en voor andere besturen. 
 

12. WMD – jaarlijkse actieplannen 
Goedkeuring van het jaaractieplan 2017 administratie + 
overkoepelende diensten 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

13. Patrimonium 
Provinciaal domein Puyenbroeck – zwembad en verblijfsaccomodatie 
Dienstencontract voor de globale herstellingswerken aan het zwembad 
in het kader van de expertise naar de gebreken 
Goedkeuring van ontwerp en raming, opdracht te gunnen bij wijze van 
open offerteaanvraag 
 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman geeft aan dat het geschil 
genoegzaam bekend is. Een aantal herstellingswerken kan echter niet 
langer uitgesteld worden. Zij blijven wel onderdeel uitmaken van de 
claim. 
Raadslid Baudewijn Diependaele vraagt zich af hoe deze zaak zo ver 
kunnen komen is en of de controle dermate ontoereikend was. 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman antwoordt dat het dispuut deels over 
de aansprakelijkheid van de architect gaat die de werken beter had 
moeten opvolgen. 
De heer Bart Blommaert vraagt of het ook gaat om de Sporthal en het 
sanitair. Gedeputeerde Hilde Bruggeman antwoordt dat het enkel over 
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het zwembad en de verblijfsaccomodatie gaat. 
Mevrouw Greet De Troyer deelt mee dat het dossier zich bevindt in de 
fase van een “voorverslag” wat betekent dat er toelating moet zijn van 
de gerechtsdeskundige om de werken uit te voeren. 
Raadslid Elisabet Dooms stelt vast dat voor de beoordeling het 
prijscriterium zeer doorslaggevend is. Zou men niet beter meer inzetten 
op kwaliteit. Gedeputeerde Hilde Bruggeman antwoordt dat de 
vereisten zeer goed omschreven zijn en er niet zo veel ruimte is voor 
creatieve invulling. Vandaar het accent op het prijscriterium. 
 

14. Patrimonium 
Groot Seminarie te Gent – verkoop 
Machtiging van de Deputatie om de verschillende onderdelen via een 
makelaar onderhands te verkopen voor de geboden prijs 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman deelt mee dat de prijs lager ligt dan 
het schattingsverslag en dat het dossier daarom opnieuw aan de raad 
moet worden voorgelegd. 
De schatting is gebeurd door de Registratie die hiervoor rekening 
houdt met bepaalde criteria (o.m. de opbrengst verkopen van 
vergelijkbaar onroerend goed in de omgeving). De dienst Patrimonium 
had de prijs wel lager ingeschat. 
De heer Olaf Evrard vraagt of de verkopen van het patrimonium op 
schema liggen. 
Gedeputeerde Hilde Bruggeman antwoordt dat dit globaal wel het 
geval is. De ene verkoop brengt meer op de andere minder. 
Gedeputeerde Alexander Vercamer wijst er op dat in het geval van het 
Grootseminarie er enkele specifieke handicaps waren nl. de erfpacht in 
hoofde van de Vlerickschool waar de binnentuin deel van uitmaakt en 
het feit dat in verhouding veel ruimte niet goed benutbaar is door de 
zeer brede gangen. 
Op de vraag van de heer Olaf Evrard of de geschatte 17 miljoen zal 
gehaald worden antwoordt gedeputeerde Bruggeman dat nu wordt 
uitgegaan van een opbrengst van 15 miljoen euro. Raadslid Bart 
Blommaert wijst er op dat de vermelding “makelaar” beter vervangen 
wordt door “vastgoedmakelaar” wat een beschermd beroep is. 
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15. Staande de zitting 
Intergemeentelijke samenwerking 
Veneco – buitengewone algemene vergadering van 13 december 
2016. 
Wijziging met terugwerkende kracht van artikel 3 van het besluit van 16 
november 2016 tot vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger 
 
Gedeputeerde Vercamer licht toe dat het steeds de intentie is geweest 
van de provincie om de verlenging van Veneco niet in de weg te staan. 
De mandatering van de provinciale vertegenwoordiger in de 
buitengewone algemene vergadering van 13 december zoals die door 
de raad eerder was gegeven zou voor gevolg hebben dat de 
statutenwijziging toch in het gedrang zou komen. Vandaar een voorstel 
tot retroactieve wijziging waarbij de provinciale vertegenwoordiger 
gemandateerd wordt “niet deel te nemen” aan de stemming in plaats 
van zich “ te onthouden”. 
 

16. Varia 
Er zijn geen variapunten, de vergadering wordt gesloten. 

 
Gent, 12 december 2016 

 De secretaris   De voorzitter 

Elisabet Dooms Hilde De Sutter 

                     De verslaggever 

                     Hedwig De Pauw 


