
Is het provinciebestuur zijn eigen
graf aan het delven? Die vraag stel-
len oppositiepartijen Vlaams Be-
lang en de SP.A zich, nadat er al-
weer een zitting van het ‘bureau
van de raad’ is weggevallen. De pro-
vincieraad is verplicht om jaarlijks
minstens tien keer te vergaderen.
Het voorbije jaar waren er slechts
negen vergaderingen. Daardoor
worden ook heel wat commissie-
vergaderingen en bureauvergade-
ringen geschrapt.

Niet ernstig genomen
‘De vergaderingen van de deputa-
tie gaan wel nog door. Maar alle be-
sluiten worden nu binnenskamers
goedgekeurd, zonder de kritische
bedenkingen en adviezen van het
voltallige provinciebestuur’, zegt
fractieleider voor de SP.A Marc
Florquin. ‘Ze nemen een loopje
met de democratische gang van za-
ken. Een democratisch bestuur
houdt rekening met alle verkozen
raadsleden van zowel de meerder-
heid als van de oppositie. Zo wor-
den immers álle burgers, die kie-
zers zijn van álle politieke partijen,
vertegenwoordigd. Dit is een kaak-
slag voor de raadsleden. Hun be-
voegdheid wordt op deze manier
de kop ingedrukt en niet ernstig ge-
nomen’, zegt Florquin.

Op de laatste bureauvergade-
ring had Vlaams Belang-fractielei-
der Willy Smout een punt toege-
voegd over de vele annulaties van
de commissie Infrastructuur. ‘Die
was al drie keer op rij afgeschaft.
Ook de bureauvergadering ging
niet door. Toch wel straf’, zegt hij.
‘Blijkbaar wordt alles afgeschaft.’

Niet uitbollen
‘Door op deze manier de rol van de
provincieraadsleden uit te hollen,
vragen we ons af of het de bedoe-
ling is van de huidige deputatie –
bestaande uit N-VA, CD&V en Open
VLD – om het provinciale niveau
overbodig te maken’, klinkt het bij
de SP.A. En dat is volgens de partij
veel te vroeg. 

‘Op termijn wil de hogere over-
heid het provinciale niveau over-

bodig maken, maar dat is nu nog
niet zo. Dan moet je ook nu nog
niet beginnen uitbollen’, klinkt
het.

Voorzitter van de provincieraad
Linda Van den Eede (N-VA) begrijpt
de kritiek niet. ‘Het is toch onver-
antwoord om een raad samen te
roepen – en bijgevolg ook zitpen-
ningen te betalen – voor amper
twee agendapunten?’, zegt ze. ‘Ja,
er zijn enkele raden afgelast. Een-
tje kwam door het begin van de 
coronacrisis, waarin we niet snel

een digitaal alternatief konden or-
ganiseren. De andere twee afgelas-
tingen kwamen door een gebrek
aan agendapunten.’

Decreet aanpassen
Maar hoe kan het dan dat er met
amper tien verplichte vergaderin-
gen per jaar toch nog te weinig
agendapunten zijn voor een grote
provincie als Vlaams-Brabant?

‘Persoonsgebonden dossiers
zoals sport en welzijn zijn sinds
2018 niet langer onze bevoegd-

heid. Dat maakt toch een verschil
van zo’n 100 agendapunten op een
jaar’, zegt Van den Eede. ‘Boven-
dien is de provincie uit de inter-
communales moeten treden,
waardoor aanstellingen en toelich-
tingen die daarmee te maken heb-
ben, ook wegvallen. Ten slotte is
ook het bedrag waarvoor dossiers
naar de provincieraad moeten ko-
men, door de hogere overheid op-
getrokken van 70.000 naar 100.000
euro. Er zijn dus meer dossiers
waarover de deputatie gewoon zelf

De provincieraad is verplicht om jaarlijks minstens tien keer te vergaderen, maar dat is in 2020 niet gelukt. © hsb 

Oppositie misnoegd over geschrapte 
bijeenkomsten bij provincie

Bureauvergaderingen en commissies die worden afgelast wegens niet
genoeg agendapunten, provincieraden die geannuleerd worden. De oppositie is niet 
opgezet met de gang van zaken bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. ‘Dit is 
een kaakslag voor de raadsleden.’

PROVINCIE

kan beslissen.’
Vlaams Belang pleit ervoor om

dossiers waarover nu alleen de de-
putatie een beslissing moet ne-
men, toch weer naar de provincie-
raad te halen. Van den Eede zelf is
een andere mening toegedaan. Zij
meent dat het decreet moet wor-
den aangepast, zodat de provincie-
raad niet langer tien keer per jaar
moet samenkomen. ‘Er zijn ge-
woon te weinig punten voor tien
vergaderingen.’

Hannelore Smitz

Dankzij die ervaring en de directe
toevoer van het Moderna-vaccin
vanuit het ziekenhuis, kan Pache-
co als eerste openen. 

600 tot 900 vaccins
‘Behalve de 1.400 PCR-tests die we
hier dagelijks nog kunnen doen, is
er sinds dinsdag (gisteren, red.) in
dit gebouw ook het vaccinatiecen-
trum bijgekomen’, vertelt Kenneth
Coenye, hoofdarts van de kliniek
Sint-Jan en medisch directeur van
het vaccinatiecentrum. ‘Zeven da-

Allereerste prikjes worden gezet in Brussels vaccinatiecentrum Pacheco
gen op zeven kunnen we hier 
600 tot 900 vaccins geven, al heb-
ben we daarvoor in deze opstartfa-
se nog niet genoeg vaccins.’

35 minuten
Gisteren kregen 150 personen uit
de eerstelijnszorg, zoals artsen,
tandartsen en verpleegkundigen,
van ouder dan 50 jaar er hun eerste
prikje. ‘Achteraf moeten ze nog een
half uurtje wachten om uit te slui-
ten dat er een allergische reactie
optreedt. Daarna krijgen ze een at-

Het eerste Brusselse vaccinatie-
punt Pacheco is rechtstreeks ver-
bonden aan de nabijgelegen Kli-
niek Sint-Jan, die instaat voor de
werking. Het is niet alleen een vac-
cinatiecentrum, het is sinds enkele
maanden ook een testcentrum.

Het testcentrum aan
de Pachecolaan in Brussel is 
sinds gisteren het eerste vaccina-
tiecentrum van het land. Giste-
ren werden er 150 personen uit 
de eerstelijnszorg gevaccineerd.

BRUSSEL test en kunnen ze naar huis. In to-
taal neemt dat proces 35 minuten
in beslag’, vertelt Coenye.

Arts Jacques Vankalck (86) was
gisteren een van de eersten die een
prikje kreeg. ‘De rit naar het cen-
trum duurde langer dan de vacci-
natie zelf. Het gaat hier dus goed
vooruit’, vertelt Vankalck. ‘Ik werk
op mijn leeftijd nog drie dagen in
de week. Met deze prik kan ik met
een gerust gemoed mijn patiënten
ontvangen.’

Amaury Michaux
Al 150 Brusselaars werden gevacci-
neerd in Pacheco. © amg 
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