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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele mededelingen.  
Mededelingen:  

- Als antwoord op de motie m.b.t. de financiering van de MUG-helikopter die de provincieraad in 

januari goedkeurde, heeft de provincie een brief van de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid ontvangen. De brief is integraal gepubliceerd op cobra@home onder 

agendapunt 19 van de provincieraad van 25 januari 2018. 

 
- Agendapunt 6 m.b.t. de goedkeuring van de wijziging van het leeszaalreglement van de 

Provinciale Archiefdienst wordt verdaagd naar de provincieraad van september 2018. 

 

- Agendapunt 30 m.b.t. de aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door 

diverse bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de uitoefening 

van hun mandaat en het beleid wordt verdaagd naar de provincieraad van september 2018. 
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- Bij aanvang van de legislatuur hebben de provincieraadsleden de keuze kunnen maken welk 
type toestel ze wensten. Op basis van deze keuze zal per provincieraadslid individueel 
voorgelegd worden, via een keuzeformulier, of zij het toestel wensen over te nemen of in te 
dienen. Er wordt voorgesteld om de volgende prijzen te hanteren: 

 
 Type toestel  Prijs  
HP Laptop 14”  
(incl. draagtas, 

docking station & 
externe harde schijf)  

125,00 €  

HP Laptop 15”  
(incl. draagtas, 
docking station & 
externe harde schijf)  

125,00 €  

Microsoft 
Tablet/Laptop  
(incl. draagtas, 
docking station, 
toetsenbord & 
externe harde schijf)  

125,00 €  

Canon Printer  
(Aankoop dd. 2013)  

0,00 €  

Externe HD  0,00 €  
De printer kan kosteloos overgenomen worden, omdat het toestel dateert van 2013 en 
boekhoudkundig werd afgeschreven. Voor de externe HD wordt tevens geen overnamebedrag 
voorzien. 

 
Op de banken: 

- Amendement op AP 11  
(Goedkeuring van het gewijzigde schoolreglement van het PTI) 
(Ingediend door gedeputeerde Carl Vereecke) 

 
*** 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 

 
Vraag nr. M/2018/52 
van mevrouw Martine Van Brabant 
Aanpak problematiek transmigratie 
 
Mevrouw Martine Van Brabant, raadslid Vlaams Belang, zegt dat de federale staatssecretaris voor 
Migratie de voorbije dagen een aantal persoonlijke ideeën lanceerde rond illegale immigratie. Volgens de 
staatssecretaris moet deze maximaal worden bestreden en zouden personen die illegaal naar Europa 
proberen te komen zelfs het recht verbeuren op asiel en de eventuele latere legale toegang tot de EU. 
Eind januari 2018 stelde de federale minister van Binnenlandse Zaken dat de lokale en federale politie 
voortaan dagelijks controles zouden voeren in eindstations, langs de snelwegen en in de haven van 
Zeebrugge om illegale transmigratie en mensensmokkel tegen te houden. Hierbij zouden ook 

gespecialiseerde zogenaamde MATA-teams worden ingeschakeld, gespecialiseerd in de administratieve 
afhandeling van personen zonder papieren. Verder zou een taskforce ‘Mensensmokkel’ 
veiligheidsdiensten en gerechtelijke diensten samenbrengen rond de problematiek om de netwerken van 
de mensensmokkelaars in kaart te brengen. Het blijft in ieder geval zo dat illegale migranten die geen 
asiel willen aanvragen slechts naar een gesloten repatriëringscentrum worden gebracht als de kans reëel 
is dat ze ook terug kunnen. Maar het is duidelijk dat een groot deel van hen het bevel krijgt om het 
grondgebied te verlaten en vlug in de recidive vervalt.  
De transmigratiepolitiek in en rond de haven van Zeebrugge is een structureel gegeven geworden. Dat 
bewijzen de beelden die gemaakt werden op het bedrijventerrein in de Koggestraat en eind vorige week 
op het internet zijn verschenen. Men ziet een twintigtal transmigranten die, als ze ontdekt worden, uit 
een vrachtwagen springen en het op een lopen zetten richting Baron de Maerelaan, waar ze de weg 
oversteken en over de sporen lopen. Blijkbaar weten de migranten dat de politie uit 

veiligheidsoverweging niet op de sporen lopen. Op die manier proberen ze uit handen van de politie te 
blijven. De beelden werden gemaakt door een werknemer van een transportbedrijf. De voorbije 
maanden was er trouwens een aanhoudende berichtgeving over de problematiek in en rond de haven 
van Zeebrugge, waarbij er zelfs sprake was van toenemende agressiviteit vanwege de transmigranten. 
Mevrouw Van Brabant zegt dat de gouverneur over de problematiek al een tip van de sluier heeft 
opgelicht in de pers. Graag had ze nog een volledige stand van zaken gekregen over de diverse aspecten 
van de aanpak van de transmigratie in de provincie West-Vlaanderen en ze vraagt of er door de 
taskforce al resultaten werden geboekt. 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 
Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat de laatste stand van zaken de cijfers tot en met 19 juni 
2018. In 2018 zijn binnen de provincie West-Vlaanderen al 3.048 onregelmatige vreemdelingen 
opgepakt, wat neerkomt op een gemiddelde van 127 geïntercepteerde onregelmatige vreemdelingen per 
week. De trends geven aan dat de maanden april en mei hetzelfde niveau haalden van het crisisjaar 
2016 en, net als toen, valt er in de eerste veertien dagen van juni een terugval waar te nemen. De 
haven van Zeebrugge is met een aandeel van 40 tot 45 % een kritiek punt, maar ook de 

snelwegparkings blijven attractief voor transmigranten. 
Op regelmatige basis wijzigen de nationaliteiten van de transmigranten. Een tijd geleden waren er heel 
wat Soedanezen. Vandaag gaat het vooral om Eritreeërs en Irakezen. Wat sterk is toegenomen is het 
aantal meldingen bij politie en het nummer 112 door burgers die transmigranten hebben waargenomen. 
Sinds januari gaat het om 6.300 meldingen. 
Zowel de federale als de lokale politie proberen met de mankracht die ze hebben , en in samenwerking 
met de private bewakingsfirma’s, dagelijks controles te doen. 
Op de snelwegparkings heeft de Vlaamse regering het contract van de federale regering overgenomen. 
Het contract is verlengd voor vijf en een halve maand. Voor gans Vlaanderen gaat het hierbij om vijf 
ploegen. De heer Decaluwé zegt dat hij dit persoonlijk iets te weinig vindt om efficiënt te zijn. Anderzijds 
beseft hij ook dat dit handenvol geld kost en niet echt een structurele oplossing biedt. Vraag is of men op 
een bepaald moment niet gewoon een aantal hotspots ’s nachts moet sluiten, om dan enkele andere 

parkings ’s nachts open te zetten en daar de bewaking op te concentreren. Een sterk cameranetwerk om 
vooral mensensmokkelaars op te sporen kan ook helpen. De implementatie hiervan zou echter sneller 
kunnen verlopen. 
Er wordt ook werk gemaakt van infrastructurele en technologische aanpassingen. Er is het project 
‘PASSAnT’ met Innos en SIOEN rond het ondoordringbaar maken van dekzeilen van vrachtwagens, 
waardoor inklimming onmogelijk wordt gemaakt. 
De heer Decaluwé wijst erop dat er nog een snellere totale aanpak moet komen voor de problematiek. 
Anderzijds is er de taskforce van de West-Vlaamse federale en lokale politiediensten en het parket, die 
op regelmatige basis vergaderen en met als doelstelling het uitschakelen van de smokkelnetwerken. De 
heer Decaluwé spreekt hierbij zijn appreciatie uit voor procureur Frank Demeester, die met de beperkte 
mankracht die hij ter beschikking heeft, een onwaarschijnlijke job uitvoert en zeer efficiënt tewerk gaat. 
Als men echter bendes van mensensmokkelaars wil oprollen, moet de uitwisseling van informatie over 

zones en provincies heen veel beter verlopen. Die uitwisseling is ook nodig met Europa en met de 
Fransen. De uitwisseling gebeurt maar moet beter en efficiënter. Op vraag van de heer Decaluwé is er 
rond de mensensmokkel een verbindingsambtenaar van de Belgische federale politie aangesteld en 
operationeel in het Verenigd Koninkrijk om tot afstemming te komen met de Britse liaison in België en de 
uitwisseling van gegevens te operationaliseren. Ook heeft de heer Decaluwé regelmatig contact met de 
Britse grenspolitie en de Britse ambassadeur. 
De heer Decaluwé meent dat iedereen probeert om te roeien met de riemen die men heeft. 
Politiediensten zijn vaak onderbemand. Vandaar ook de oproep om steun voor de kust. Tot op vandaag 
blijft de problematiek beheersbaar, maar de problematiek moet dagelijks worden gemonitord en 
opgevolgd. De globale problematiek kan echter niet alleen in West-Vlaanderen worden opgelost maar 
moet Europees worden aangepakt.  

 
Repliek 
Mevrouw Van Brabant dankt de gouverneur voor het uitvoerig antwoord. 
 
Vraag nr. M/2018/53 
van de heer Herman Lodewyckx 
Herstelling fietspad tussen Koekelare en Kortemark 
 
De heer Herman Lodewyckx, raadslid Groen, zegt dat men in de kranten kon lezen dat het fietspad 
tussen Koekelare en Kortemark, afstand 2,5 kilometer en kostprijs 1,3 miljoen euro, vroegtijdige slijtage 
kent. Schepen Devrome stelt dat het de rol van de provincie is om de zaak recht te trekken. 
De heer Lodewyckx vraagt hoe de provincie met deze zaak zal omgaan. Uit deze zaak blijkt ook dat het 

interessant zou kunnen zijn om met een meetfiets aan te tonen of de slijtage binnen een bepaalde 
tolerantiemarge ligt. Daarvoor moet je eerst meten om te weten. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de dienst Mobiliteit van de provincie altijd nauw 
toezicht houdt bij de uitvoering van werken. Eind zomer 2017 zijn een aantal gebruikelijke proeven en 
testen uitgevoerd. Het beton is door een gespecialiseerd labo beproefd op dikte druksterkte en 
wateroplossing. Dat gebeurt altijd en toen zijn geen speciale afwijkingen vastgesteld. Bij de voorlopige 
oplevering op 16 april heeft deze procedure nogmaals plaatsgevonden en toen is een afschilfering van 
het betonoppervlak op onregelmatige afstanden en voornamelijk in het midden van het fietspad 
vastgesteld. Dit gegeven is in de pers verschenen. De dient Mobiliteit heeft toen geadviseerd om de 

voorlopige oplevering te weigeren. Het advies is gevolgd. 
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De vraag was toen wat de oorzaak was en wie hieraan iets kon doen. Een eerste denkpiste was dat er 
tijdens de wintermaanden op een onverantwoorde wijze strooizouten waren gebruikt. Het eerste jaar na 
de aanleg mag er geen strooizout worden aangebracht op beton. Dit kan immers aanleiding geven tot 
oppervlakteschade. De gemeenten zijn er echter 300 procent van overtuigd dat er niet is gestrooid. Met 
de gemeenten en de aannemer is overeengekomen om het nodige onderzoek te doen en naar een 
oplossing te streven tegen 1 november 2018. Het onderzoek houdt doorgedreven controle in op het 
gebruikte beton. Alle attesten, leveringsbonnen en BENOR-attesten van de betonsamenstelling zijn 
opgevraagd bij de aannemer en ook de betonleverancier is gecontacteerd. De provincie laat een 

onderzoek opstarten door het Ondergronds Centrum van de Wegenbouw (OCW), waarbij specialisten op 
24 en 25 mei nieuwe boringen hebben gedaan. De boringen worden onderzocht. Op basis van de 
resultaten zal worden bekeken wat de reden is van de afschilfering, wie er aansprakelijk is en hoe het 
probleem kan worden verholpen. Het is de ambitie om in het najaar tot een oplossing te komen. 
De heer De Block hoopt fasegewijs te hebben aangetoond dat het dossier goed wordt aangepakt. Het 
blijft echter jammer dat dit is gebeurd. 
 
Repliek 
De heer Lodewycks dankt de heer De Block en hij denkt dat de inwoners en de fietsers tussen Koekelare 
en Kortemark blij zijn dat de zaak heel deskundig wordt opgevolgd. Met het OCW is het onderzoek 
alleszins in goede handen. 
 

Vraag nr. M/2018/54 
van de heer Anthony Dumarey 
Sportsubsidies West-Vlaanderen 
 
De heer Anthony Dumarey, raadslid Open VLD, zegt dat, nu het WK voetbal volop bezig is, niet te 
miskennen valt dat sport leeft. Het brengt de mensen in beweging en zorgt voor een ongezien passie. 
Men kan dan ook niet miskennen dat de provincie West-Vlaanderen de sportprovincie bij uitstek is. In 
zowat elke discipline heeft de provincie sporters en sportclubs die uitblinken. Sinds de hervorming van de 
provincie is Vlaanderen bevoegd voor sport en voor de subsidiëring van sportverenigingen en 
sportevenementen. Deze week zijn de subsidies voor de sportverenigingen bekend gemaakt en het valt 
op dat West-Vlaanderen zeer ruim aan bod is gekomen. Heel wat evenementen die voorheen op steun 
van de provincie konden rekenen krijgen nu opnieuw een financiële bijdrage om hun werking verder te 

zetten. Meer zelfs, een derde van de totale Vlaamse pot gaat naar West-Vlaanderen, wat zeer opvallend 
is. 
De heer Dumarey vraagt of er toelichting kan worden gegeven bij de West-Vlaamse cijfers, vanwaar de 
grote vertegenwoordiging van West-Vlaanderen komt en of er vanuit de provincie nog initiatieven volgen 
ter ondersteuning. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt zelf te hebben vastgesteld dat West-Vlaanderen goed aan 
bod is gekomen in de toekenning van subsidies vanuit Vlaanderen. De subsidiepot in Vlaanderen 
bedraagt voor alle provincie samen 1,14 miljoen euro. Daarvan is 350.000 euro toegekend aan West-
Vlaamse sportverenigingen. Het reglement voor de toekenning van subsidies in Vlaanderen kent vier 

geledingen. Voor internationale sportevenementen zijn er 25 dossiers die een subsidie hebben gekregen, 
waarvan 8 voor West-Vlaanderen voor een totaalbedrag van 135.000 euro. DE details kunnen op de 
website van Sport Vlaanderen worden geconsulteerd. De tweede soort zijn evenementen in 
competitieverband met 71 dossiers, waarvan 21 uit West-Vlaanderen voor een bedrag van 95.100 euro. 
Voor de bovenlokale recreatieve sportevents zijn 52 dossiers ingediend, waarvan 11 uit West-
Vlaanderen, met een subsidie van 38.400 euro. Tot slot zijn er EK-kwalificaties die eruit springen met 
80.000 euro voor basket- en volleybal. Misschien is er ook een subsidie van 45.000 euro voor de skeelers 
die een Europees kampioenschap zullen houden in Zandvoorde. 
Dat alles is goed nieuws en het is de verdienste geweest van de mensen van de sportdienst die in 2017 
aan 400 sportverenigingen hebben meegedeeld dat de provincie in 2018 geen subsidies meer zou 
uitbetalen. Daarbij werden tevens de reglementen verduidelijkt en toegelicht, waardoor ze in Vlaanderen 
een deftig dossier konden indienen. Voor 47 verenigingen, waarvan men wist dat ze voor verdere 

subsidies niet in aanmerking zouden komen, heeft de provincie in 2017 een overgangsoplossing 
aangereikt met een overgangsregime voor 2018, zonder het budget te verhogen, maar met de helft van 
het budget uit communicatie. 
Dit alles is goed voorbereid geweest, wat dan ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Als de andere 
provincies volgend jaar echter een inhaalbeweging maken, kan het gebeuren dat de vruchten van 2018, 
met eenzelfde Vlaams budget, voor West-Vlaanderen in 2019 niet dezelfde vruchten zullen opleveren. 
Een aantal mooie organisaties zijn door Vlaanderen niet weerhouden, bijvoorbeeld de gymnastiek in 
Menen, de berencross in Meulebeke, Izegem Koerse, het eendjescriterium in Zwevegem, de Käthe 
Kollwitz Vredesloop in Ieper, de jongerencross in Waregem, de Brugse Zwemdoortocht en de City Trial in 
Tielt. Deze organisaties werden door de provincie gesteund en zijn nu uit de boot gevallen. Het gros van 
de dossiers is echter ook in Vlaanderen gered. 
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Repliek 
De heer Dumarey dankt de heer Vereecke, samen met de sportdienst, voor het tijdig inlichten van de 
sportverenigingen, waardoor de sportverenigingen werden gemotiveerd en waardoor de mooie resultaten 
voor 2018 werden bekomen. 
 
Vraag nr. M/2018/55 
van de heer Hendrik Verkest 
Vervoersregio’s - insteek vanuit Midden West-Vlaanderen 

 
De heer Hendrik Verkest, raadslid CD&V, zegt dat het vervoerplan van de pilootregio Westhoek inzake 
openbaar vervoer en vervoer op maat in het voorjaar werd voorgesteld. Andere regio’s bereiden zich 
voor. Het is echter merkwaardig dat volgens Vlaanderen de gewenste openbare vervoersstructuur 
budgetneutraal dient te gebeuren. De bestaande historische financiële verdelingen per regio worden in 
ieder geval behouden. Niet de behoeften en de ruimtelijke economische nederzettingsstructuur zijn het 
uitgangspunt, maar de verworven rechten. De schaal waarop wordt gewerkt roept vragen op. De 
vervoersregio’s vallen nagenoeg samen met de stadsgewesten, een nieuwe schaal die niet samenvalt 
met het bestuurlijk niveau, maar die zich tussen gemeenten en provincie bevindt. Professor De Rynck 
vindt de schaal van de RESOC’s te klein om sociaal-economische hefbomen te realiseren en de heer 
Verkest citeert de heer De Rynck: ‘Daarvoor lijkt de schaal van 1 miljoen inwoners een minimum’. Dit 
betekent volgens professor De Rynck niet dat de regionale schaal niet relevant is om te plannen en 

invulling te geven aan ambities. POM en provincie bieden wel deze schaal en zorgen met de RESOC’s als 
streekantennes voor het opbouwen en uitdragen van een provinciale economische visie in verbinding met 
de gemeenten en de regio’s. 
De vraag stelt zich of de provincie inzake vervoer ook een dergelijke beleidsmatige rol moet opnemen. 
Het gaat immers om meer dan openbaar vervoer alleen. Mobiliteit vergt een geïntegreerde benadering 
van stappen, fietsen, openbaar vervoer, personen- en vrachtverkeer en binnenvaart, geënt op de 
ruimtelijke economische nederzettingsstructuren die mede door de provincie worden uitgetekend. RESOC 
Midden West-Vlaanderen heeft alvast een insteeknota uitgewerkt waarin deze globale aanpak voor de 
vervoersregio wordt bepleit.  
West-Vlaanderen ligt ver van Brussel en Antwerpen. Men mag niet overmoedig zijn en men moet onder 
ogen zien dat de afzonderlijke vervoerregio’s niet veel zullen betekenen in een centralistisch Vlaanderen. 
De heer Verkest zegt ervan overtuigd te zijn dat er nood is aan een assertieve provinciale aanpak inzake 

visievorming en coördinatie met betrekking tot vervoerregio’s en mobiliteit.  
De heer Verkest vraagt of de provincie deze rol wenst op te nemen en een samenwerkingsaanbod wenst 
te formuleren naar de gemeenten en de vervoerregio’s toe en of daarover ideeën en plannen bestaan. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat het niet de eerste keer is dat de heer Verkest zijn 
terechte bezorgdheid uit over de vervoersmogelijkheden in de Westhoek. Langzamerhand wordt een 
cruciale fase bereikt. Het is nu wachten op het moment wanneer de vervoersregio’s effectief zullen 
opstarten. Volgens de bevoegde Vlaamse minister zou dat in het najaar van 2018 gebeuren. Iedereen is 
momenteel echter in het ongewisse over de afbakening, de scoop, de verantwoordelijkheden en de 
participatie in de vervoerregio. Het is evident dat de scoop ruimer is dan het openbaar vervoer en dat 

ook wandelen, fietsen, vrachtwagens en vervoermogelijkheden via het water daarmee te maken hebben. 
Het is ook duidelijk dat er een afstemming zal zijn over de vervoerregioraden heen. De coördinatie kan 
niet vanuit Brussel want dat is op voorhand een doodgeboren kind. 
De provincie wil vanzelfsprekend een rol opnemen. De provincie is, zoals de heer Verkest heeft 
geschetst, de ‘chapelure’ tussen de verschillende regio’s, met een decennialange ervaring en ambtelijke 
competenties. De provincie ambieert een actieve rol. De heer De Block wijst hierbij ook op de initiatieven 
op het vlak van fietspadenbeleid, de testkaravaan in de bedrijven, de testkaravanen in de gemeenten en 
de goede samenwerking met de RESOC’s en het middenveld. 
Momenteel is het decretale kader nog niet uitgewerkt en in de uitvoeringsbesluiten zal de rol van de 
provincie worden omschreven. De heer De Block zegt te hopen dat dit voor binnenkort zal zijn en dat de 
ratio zal primeren. Mocht de ratio primeren op de ideologie, kan het gezond verstand enkel inhouden dat 
de provincie in deze materie een belangrijke rol zal kunnen opnemen. Het siert gouverneur Decaluwé om 

ook op zijn niveaus deze boodschap over te brengen en de expertise van de provincies terecht te 
legitimeren. 
 
Repliek 
De heer Verkest zegt het samen met de heer De Block te betreuren dat vervoer en verkeer, die op zich 
een grote schaal nodig hebben, teruggedrongen worden naar de kleine schaal van regio’s die geen 
enkele politieke legitimiteit hebben. 
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Vraag nr. M/2018/56 
van mevrouw Hilde Decleer 
Duurzame vis in het bedrijfsrestaurant 
 
Mevrouw Hilde Decleer, raadslid CD&V, zegt dat een week terug in het provinciehuis Boeverbos de 
duurzaamheidserkenning ‘Visserij verduurzaamd’ gelanceerd in aanwezigheid van minister Schauvliege, 
vertegenwoordigers van de Europese Commissie en heel wat stakeholders van de visserij. Er was een 
bijenkomst voorzien van de klankbordgroep van het convenant. Het geheel werd afgesloten met een 

walking dinner waar ook het personeel van de provincie mocht aan deelnemen. De provincie kwam 
hierbij pertinent in beeld. De provincie zou ook het engagement zijn aangegaan om voor het eigen 
restaurant enkel vis aan te kopen die voldoet aan bepaalde normen. 
Mevrouw Decleer vraagt hoe de provincie dit ziet en wat het belang hiervan is. Er is ook een ander label 
voor vis, meer bepaald het MSC-label, dat ook beweert te focussen op duurzaamheid. Mevrouw Decleer 
vraagt wat de relatie is tussen de beide labels en of het mogelijk is om als verbindende provincie de 
keukens van andere overheden warm te maken voor het aankopen van duurzame vis. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat ‘Visserij verduurzaamd’ een project is dat door de 
Rederscentrale, samen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en andere partners, werd 
opgezet waarbij per vissersboot wordt nagegaan of er op een duurzame manier wordt gevist. 

Verschillende boten komen aan bod en het gaat daarbij om de ecologische, de economische en de sociale 
poot. Op basis van deze drie verschillende aspecten wordt aan de boot een duurzaamheidsster 
toegekend en een quotering om na te gaan of de betrokken boot op een voldoende duurzame manier 
vist. Op die manier krijgt de boot op de veiling de markering ‘De vis die u koopt van deze boot is op een 
duurzame manier gevangen’. Momenteel betekent duurzaam dat men 50 % van de punten haalt. Er is 
ook een verbetertraject, waarbij men binnen de drie jaar een hoger percentage moet halen en waardoor 
men de erkenning behoudt. Duurzame visserij is ook een werkwoord, wat betekent dat er nog werk aan 
de winkel is in de visserij. 
Om dit instrument te ondersteunen heeft de provincie het initiatief genomen om vanaf nu in het 
personeelsrestaurant enkel vis te consumeren die gevangen is door boten die de erkenning hebben. Er is 
een jaarlijks raamcontract met de leverancier van de vis en de vis zal moeten aangeleverd zijn door 
boten die met het label hun vis hebben gevangen. Op die manier wil de provincie een stuk 

voorbeeldfunctie zijn en aantonen dat het belangrijk is om de vissers die op een duurzame manier vissen 
te ondersteunen. Het zou goed zijn dat ook andere personeelsrestaurants of horecazaken deze oefening 
ondersteunen. 
Het verschil met het MSC-label bestaat erin dat het MSC-label bijna alleen focust op de ecologische poot 
en bijvoorbeeld de poot veiligheid en de economische poot minder bekijkt. MSC betekent ook 
traceerbaarheid van elk stukje vis dat ergens in de supermarkt ligt naar het label toe, waarbij het label 
‘Visserij verduurzaamd’ focust op de boten. Er is dialoog met het MSC-label en naar de toekomst toe 
kunnen de twee labels naar elkaar toegroeien.  
 
 
Vraag nr. M/2018/57 

van de heer Kurt Himpe 
Baanbrekend winkelen 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, bevestigt de opmerking van de voorzitter dat het topic baanbrekend 
winkelen reeds ter sprake kwam in de tweede commissie. De heer Himpe deelt mee dat op maandag 11 
juni tijdens een congres baanbrekend winkelen een actieprogramma werd voorgesteld om de 
overrompeling van winkels langs steenwegen te stoppen. Dit kwam er op initiatief van de provincie 
Antwerpen. De provincie Antwerpen, de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Oost-Vlaanderen en 
dertien gemeenten tekenden alvast een engagementsverklaring om deze nieuwe aanpak in de praktijk 
om te zetten, aldus de heer Himpe. Een nieuwe aanpak benadrukt het raadslid, hij verwijst hierbij naar 
de periode 2008-2017 waarbij de concentratie van detailhandel op steenwegen in Vlaanderen met 260 % 
vloeroppervlakte is toegenomen en hiermee 1,6 miljoen vierkante meter aan winkelvastgoed inneemt. 
Veel agrarisch woon- en industrieel gebied is ingenomen en de druk op de open ruimte neemt almaar 

toe, zegt de heer Himpe. De vermelde provincies bundelen hun krachten en proberen te zoeken naar een 
lange termijn visie voor dit fenomeen. Er werden vier verschillende zones uitgetekend: een winkelrijke 
zone , een clusterzone, een winkelarme zone, en een no go zone. Hiervoor wordt ook samen gewerkt 
met de retail- en vastgoedsector om tot één visie te komen zegt het raadslid. De heer Himpe vraagt als 
de deputatie, zoals de andere provincies, ook plannen in deze richting heeft. In de provincie West-
Vlaanderen zijn uiteraard ook dergelijke situaties terug te vinden stelt de heer Himpe. Het raadslid wenst 
bijgevolg te weten als de deputatie of de diensten reeds geïnformeerd hebben bij de andere provincies 
hoe ze dit concreet op hun grondgebied zullen aanpakken. 
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Antwoord  
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de heer Himpe dit reeds heeft aangekaart in de tweede 
commissie en het decreet waarnaar wordt gerefereerd de provincie extra bevoegdheden inzake visie rond 
handel geeft. Er zijn een viertal grote domeinen terug te vinden zegt de gedeputeerde. Hij geeft als 
voorbeeld het opmaken van verordeningen voor het afbakenen van bijvoorbeeld winkelarme gebieden 
die de gemeentelijke grenzen overschrijden. Er kunnen ook oppervlaktenormen worden opgelegd voor 
bepaalde categorieën van handelsactiviteiten. De provincie krijgt ook de bevoegdheid om, op de 
centrumsteden na, te oordelen over aanvragen met een nuttige handelsoppervlakte van 20 tot 50.000 

vierkante meter in eerste administratieve aanleg. De beroepsdossiers voor aanvragen kleiner dan 20.000 
vierkante meter zullen in de deputatie komen, licht de gedeputeerde toe. De gedeputeerde zegt dat de 
betrokken diensten vergunningen, ruimtelijke planning, economie en de POM bezig zijn met de opmaak 
van een provinciaal kader kleinhandel . De bedoeling is dat dit in de komende weken wordt gefinaliseerd 
en wordt voorgelegd aan de deputatie. Morgen is er een overleg in Antwerpen om na te gaan hoe zij dit 
zullen aanpakken, deelt de heer De Block mee. De gedeputeerde neemt aan dat als daar zinvolle dingen 
worden aangehaald de provinciale diensten zullen voorstellen om dit aan het provinciaal kader toe te 
voegen. De gedeputeerde is van mening dat het heel belangrijk is dat de diensten ruimtelijke planning, 
vergunningen, economie en de POM samenwerken gezien dit de vier belangrijkste actoren zijn. De 
gedeputeerde vraagt nog eventjes geduld te hebben, maar dat de provincie gelet op de nieuwe 
bevoegdheden die zij terzake krijgt haar verantwoordelijkheden zal opnemen en de provincie bijgevolg 
pro is.  

 
Repliek 
De heer Himpe zegt uit te kijken naar dit kader en stelt voor dat nadat dit in de deputatie is gekomen er 
zo snel als mogelijk terugkoppeling is naar de tweede commissie zodat daar kan worden gebrainstormd 
over het plan van aanpak. 
 
Vraag nr. M/2018/58 
van mevrouw Charlotte Castelein 
Onderwijs als middel om openstaande vacature aan te pakken 
Mevrouw Charlotte Castelein, Open Vld-raadslid, licht haar vraag toe. Bedrijven schreeuwen om 
werknemers en krijgen niet alle vacatures ingevuld. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 
aantrekkende economie, anderzijds omdat er meer oudere werknemers met pensioen gaan dan er 

jongeren bijkomen. Het gevolg is dat er eind mei in Vlaanderen nog steeds 48.000 vacatures open 
stonden. In theorie zijn er nochtans voldoende kandidaten, want op het zelfde ogenblik waren er 
184.000 werkzoekenden, aldus mevrouw Castelein. In West-Vlaanderen is de krapte op de arbeidsmarkt 
het meest voelbaar met 10.000 vacatures ten opzichte van ruim 26.000 werkzoekenden. Mevrouw 
Castelein zegt dat het niet te miskennen valt dat er reeds diverse maatregelen gebeuren vanuit 
Vlaanderen en ook vanuit de POM West-Vlaanderen. Zij verwijst hierbij onder meer naar cursussen voor 
nieuwkomers, een samenwerkingsovereenkomst met Noord-Frankrijk en een samenwerking met het 
twaalfde gewest. Een oplossing voor deze problematiek kan misschien mede vanuit het onderwijs komen 
oppert het raadslid. De aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt moet op lange termijn worden 
bekeken. Scholen moeten inzetten op 21-eeuwse competenties. Daarbij speelt het STEM-concept een 
belangrijke rol volgens mevrouw Castelein. Het gaat om digitalisering en robotisering, omgaan met 

verandering en met diversiteit. Dit aspect staat voor een stuk ook in de nieuwe eindtermen die het 
Vlaamse parlement heeft goed gekeurd. In deze termen wordt eveneens verwezen naar zin voor 
initiatief, innovatie denken en creativiteit. Maar het is nog afwachten hoe dit concreet zal worden 
ingevuld zegt mevrouw Castelein. Vanuit VOKA kwam ook recent de vraag om duaal leren niet enkel te 
beperken tot het secundair onderwijs, maar het ook te integreren in het hoger onderwijs om zo de 
openstaande vacatures sneller te gaan invullen. Mevrouw Castelein gaat over tot haar vragen. Zijn er 
reeds initiatieven genomen om duaal leren te integreren in het hoger onderwijs. Op welke manier neemt 
de provincie West-Vlaanderen initiatieven om de openstaande vacatures in west Vlaanderen te gaan 
invullen. En waar tenslotte liggen de uitdagingen voor de provincie West-Vlaanderen vraagt mevrouw 
Castelein.  
 
Antwoord  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, denkt dat het juist is te stellen dat er vandaag een enorme 
krapte is op de arbeidsmarkt, althans zeker in de provincie West-Vlaanderen. De gedeputeerde voegt er 
aan toe dat dit geen tijdelijk fenomeen is of zijnde een fenomeen dat enkel is gelinkt is aan de huidige 
hoge conjunctuur. Door de evolutie van de nataliteit en demografie in de provincie West-Vlaanderen 
echter, wordt men in de provincie West-Vlaanderen geconfronteerd met een problematiek die zich 
structureel in de komende periode verder zal stellen, aldus de heer de Bethune. De gedeputeerde vindt 
het belangrijk dat hier voor een stuk structurele maatregelen tegenover worden geplaatst en dat daar 
vanuit de provincie, met de mogelijkheden die zij heeft, maximaal op wordt ingespeeld. Dit betekent 
concreet voor het dossier duaal leren, dat is de essentie van de vraag van mevrouw Castelein zegt de 
gedeputeerde, dat de provincie daar niet bij de pakken blijft zitten. De gedeputeerde verwijst hierbij 
graag naar zijn collega gedeputeerde Vereecke die op dit vlak reeds verschillende initiatieven heeft 

genomen. De gedeputeerde verwijst naar de zitting van de deputatie van deze voormiddag, waar ook 
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een bespreking werd gewijd aan een memorandum rond de promotie van het duaal leren in West-
Vlaanderen. De heer de Bethune zegt dat als mevrouw Castelein dit zou wensen gedeputeerde Vereecke 
hier verder kan op inzoemen. De heer de Bethune verwijst naar de vraag van mevrouw Castelein in 
welke mate dit duaal leren over alle netten, over alle leeftijden op het vlak van vormingsinitiatieven, 
meer bepaald in centra voor volwassenonderwijs, in Syntra West, in hogescholen, universiteiten, 
middelbaar en lager onderwijs wordt geïntegreerd. Hoe trekt men deze lijn door om mensen die, hetzij 
geen job hebben, hetzij een job zoeken, hetzij mensen die nog op de arbeidsmarkt moeten toetreden, in 
een positieve dynamiek te krijgen. De gedeputeerde zegt dat hij vijftien initiatieven kan opsommen die 

vandaag reeds mede door de provincie worden geïnduceerd. De heer de Bethune gaat over naar de 
concrete vraag van mevrouw Castelein, namelijk wat de provincie op vlak van hoger onderwijs doet. De 
gedeputeerde zegt dat de provincie West-Vlaanderen opnieuw de ambitie heeft om pionier te zijn. Binnen 
de technische universitaire alliantie TUA, de stichting die de provincie heeft opgericht om samenwerking 
en bevordering van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen mogelijk te maken en te stimuleren, is reeds 
een aantal maanden geleden een werkgroep opgericht. Een werkgroep die precies het duaal leren wil 
introduceren in het hoger onderwijs. Het gaat zelfs zo ver, aldus de gedeputeerde, dat vandaag reeds 
een draft voorhanden is waarbij zelfs al Europese middelen naar een project genaamd de Europese regio 
gaan. Dit is een dossier dat zal worden voorbereid door de hogeschool West-Vlaanderen. Ook de andere 
academische instellingen zullen participeren. De hogeschool Vives is nu reeds gestart met een opleiding 
duaal leren in de sector van de elektromechanica, namelijk één van deze knelpuntberoepen. De 
gedeputeerde zegt hiermee een paar indicaties te willen geven. De bezorgdheid die mevrouw Castelein 

uit is ook deze van de provincie. De gedeputeerde zegt dat actief aan deze bezorgdheid wordt gewerkt 
en de provincie perfect samenwerkt met de collega’s wat betreft het niveau van volwassenonderwijs, 
Syntra West en het middelbaar onderwijs. De heer de Bethune verwijst hierbij onder meer naar de 
samenwerking met de sectorfondsen en het initiatief 3 plus 1. De heer de Bethune verwijst hierbij 
nogmaals naar zijn collega gedeputeerde Vereecke. De gedeputeerde zegt dat ook in het dossier van het 
hoger onderwijs, de provincie niet heeft gewacht op uitvoeringsbesluiten. Er wordt nu reeds een 
werkgroep opgericht en er worden nu reeds projecten voorbereid. De gedeputeerde zegt dat hij mevrouw 
Castelein een volledige lijst van initiatieven kan bezorgen. Hij kan het raadslid gerust stellen, haar 
bezorgdheid is ook deze van de provincie. 
 
Repliek 
Mevrouw Castelein zegt dat het haar plezier doet dat provincie reeds werk heeft gemaakt van 

bovenstaand topic. 
 
Vraag nr. M/2018/59 
van de heer Maarten Tavernier 
Systeem innen provinciebelastingen 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, verwijst naar een Pano-reportage van begin dit jaar waarbij 
werd gefocust op het systeem van schuldinning. Er kwamen schrijnende verhalen naar boven van 
mensen die dieper in de schulden werden geduwd door achterstallige facturen die aangroeiden tot een 
veelvoud van het oorspronkelijk bedrag en dit ten gevolge van de inningskosten. Vandaar dat de heer 
Tavernier het antwoord dat hij kreeg op de laatste schriftelijke vraag die hij stelde rond de inning van de 

provinciebelastingen voor een stuk ontgoochelend vond. Eind 2015 werd de provincie gecontacteerd door 
iemand die het onlogisch vond dat hij namens het provinciebestuur eerst een deurwaarder over de vloer 
kreeg vooraleer een aangetekende herinnering werd gestuurd om het aanslagbiljet dat hij inderdaad over 
hoofd gezien had te betalen. Een paar schriftelijk vragen en wat e-mailverkeer later bleek toen dat 
recent de werkwijze was gewijzigd en dat de provinciale diensten de betalingen opvolgden tot en met 
een aangetekende herinnering en nadien, als de noodzaak hiertoe bleek, en deze aangetekende 
herinnering bijgevolg niet het gewenste resultaat had, een dossier wordt overgemaakt aan een 
gerechtsdeurwaarder. Dat vond de heer Tavernier een logische situatie. Het raadslid was dan ook 
verbaasd om enkele maanden geleden opnieuw gecontacteerd te worden met een gelijkaardig verhaal. 
Naar aanleiding van een wetswijziging in het jaar 2017 werd het systeem dat ingevoerd werd vanaf het 
aanslagjaar 2015 opnieuw aangepast en werd opnieuw naar de vroegere situatie gegaan, namelijk na 
een gewone herinnering wordt opnieuw direct een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om de belasting te 

innen, aldus de heer Tavernier. Een aangetekende herinnering is door de wetswijziging van vorig jaar 
niet meer verplicht, maar ook niet verboden zegt de heer Tavernier. Het raadslid vraagt zich af als het  
provinciebestuur zich niet enkel de vraag moet stellen hoe zij op een efficiënte manier de provinciale 
belastingen int, dit blijft uiteraard ook een uitgangspunt, maar ook hoe zij dit doet op een manier zodat 
mensen die misschien reeds in financieel moeilijke situatie zitten niet in nog grotere problemen komen. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de bezorgdheid van de heer Tavernier ook deze is van de 
deputatie en hij denkt bij uitbreiding van iedereen in de raad. Maar, zo stelt de heer Vereecke, men moet 
ook eens kijken naar de wetgeving. De heer Vereecke verwijst naar het besluit van de heer Tavernier 
omtrent de wetswijziging waarbij wordt bepaald dat het verzenden van een aangetekende herinnering 

niet verplicht is. Ondanks deze nieuwe wetgeving, aldus de heer Vereecke, is er nog altijd een 
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mogelijkheid dat men steeds wordt herinnerd aan het feit dat men zijn belasting nog niet heeft betaald. 
Dit evenwel niet met een aangetekende brief, maar met een gewone brief. Dit betekent dat voordat een 
gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld, mensen nog steeds met een gewone brief worden herinnerd 
aan het feit dat men zijn belastingverplichting dient na te komen. Bij eventuele financiële problemen kan 
men altijd met de dienst Belastingen contact opnemen om te kijken op welke manier de betaling 
doorgang kan vinden. De gedeputeerde verwijst naar de wetswijziging van 1 mei 2017 in het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. De federale of Vlaamse overheid past deze wijziging toe zegt de 
gedeputeerde. Deze wijziging is ook van toepassing verklaard op de provinciale belastingen. De 

verplichting om een aangetekende brief te sturen is afgeschaft, maar de gewone herinnering, namelijk 
niet aangetekend, wordt met deze wijziging aangegeven als zijnde de manier om over te kunnen gaan 
tot een bevel van de gerechtsdeurwaarder. Er moet met andere woorden steeds eerst een gewone 
herinnering worden verzonden, hetgeen de provinciale belastingdienst ook doet, verduidelijkt de heer 
Vereecke. Inzake de gezinsbelasting geeft de gedeputeerde de verschillende fasen van de inning mee: 
aanslagbiljet, herinnering per gewone brief, aanmaning van de gerechtsdeurwaarder en tenslotte het 
dwangschrift. Wat betreft de belasting op bedrijven en tweede verblijven zijn deze fasen het 
aanslagbiljet, de gewone herinnering en tenslotte het dwangschrift. De gedeputeerde zegt dat hij niet als 
een dictator toekijkt op de werking van de dienst en hij is van mening dat de dienst dit op een goede 
manier doet en goed weet hoe zij met dergelijke situaties moeten omgaan om het inderdaad zo 
menselijk mogelijk te houden. Dit is ook één van de redenen geweest waarom de provincieraad voor 
bepaalde statuten de mogelijkheid heeft gelaten om tot een vermindering van de belasting of zelfs 

vrijstelling van de belasting te besluiten, zodat de procedure van inning al helemaal geen doorgang moet 
vinden. De dienst heeft aangegeven dat één van de redenen waarom niet meer met een aangetekende 
herinnering wordt gewerkt de kost van deze aangetekende herinnering is geweest. In het verleden 
wanneer een aangetekende herinnering werd verzonden is gebleken dat meer dan de helft van deze 
aangetekende brieven zelfs niet worden afgehaald. De heer Vereecke wil de heer Tavernier ook op het 
wetsvoorstel zelf wijzen. In de parlementaire stukken kan men lezen dat inzake de inkomstenbelasting 
de fiscus in de regel een laatste herinnering tot betalen per aangetekende brief verstuurde en dit 
minstens een maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling mag betekenen. Jaarlijks 
werden 250.000 aangetekende zendingen niet afgehaald. Het wetsvoorstel bepaalt dat de herinnering nu 
per gewone brief mag worden verstuurd. Op die manier kan de fiscus een aanzienlijke besparing 
realiseren. De gedeputeerde geeft nog enkel cijfers mee om zijn antwoord te besluiten. Wat betreft de 
algemene provinciebelasting heeft ongeveer 0,026 % niet betaald na een kosteloze herinnering. Voor de 

provinciebelasting op bedrijven is dat 0,044 % en voor de provinciebelasting op tweede verblijven is dit 
tenslotte 0,014 %. Iedereen die zijn aanslagbiljet niet tijdig heeft betaald krijgt een gewone brief ter 
herinnering.  De gedeputeerde herhaalt dat veel aangetekende zendingen niet werden afgehaald. De 
gedeputeerde denkt dat de provincie de wet correct toepast, zij de menselijkheid zeker niet uit het oog 
verliest en het aan de mensen is om zo vlug mogelijk contact op te nemen met de diensten wanneer zij 
een herinnering tot betaling krijgen en met financiële moeilijkheden kampen. 
 
Repliek 
De heer Tavernier zegt dat hij het antwoord van de gedeputeerde had verwacht, maar hij het geen goed 
antwoord vindt. Het verschil tussen een aangetekende brief en een gewone brief is dat de provincie dan 
op zijn minst weet als de brief al dan niet is toegekomen. Als je een gewone herinnering krijgt en er is 

iets mis, de heer Tavernier geeft als voorbeeld een recente verhuis of langdurig verblijf in het ziekenhuis, 
dan kan het zijn dat de brief wel toekomt, maar dat diegene die de brief moet ontvangen deze niet 
krijgt. Een aangetekende zending dient precies om garantie te krijgen dat de brief is toegekomen. 
De voorzitter onderbreekt de heer Tavernier en sluit deze vraag af. 
 
Vraag nr. M/2018/60 
van de heer Peter Roose 
Haalbaarheid van een provinciaal IT-platform voor deelfietsen 
 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter S.pa, zegt dit item te willen aanbrengen omdat de provincie  West-
Vlaanderen heel wat doet op vlak duurzaam mobiliteitsbeleid in de provincie. De heer Roose geeft als 
voorbeelden de inspanningen, ook financieel, op vlak van aanleg van fietspaden en het project rond de 

fietskaravaan. Met dit project stimuleren zowel gemeenten als bedrijven hun werknemers om van de 
fiets gebruik te maken. Een mogelijke derde pijler in dit beleid zou kunnen zijn om het aspect en de 
sector van het deelfietsen een duwtje in de rug te geven meent de heer Roose. Er wordt vastgesteld dat 
zowel in diverse gemeenten en steden als in de private sector wordt gepoogd om het deelfietsen op te 
richten en er wel een zeer groot amalgaan aan aanbod is, maar weinig convergentie en 
complementariteit is terug te vinden in deze systemen. Vaak is het ook zo dat in de privésector eerst de 
aantrekkelijke regio’s aan bod komen en de plattelandsregio’s vaak minder snel aan bod komen om een 
systeem van deelfietsen op te zetten. De heer Roose vraagt in welke mate het mogelijk is dat de 
provincie een rol kan spelen om een IT-platform te voorzien waarbij zowel private als publieke spelers op 
dezelfde manier van het net kunnen gebruik maken en dat gemeenten dan ofwel gebruik maken van 
private partners ofwel zelf deelfietsen ter beschikking stellen aan hun inwoners. De wijze van verhuren 

zou echter op een unieke manier moeten kunnen gebeuren in de provincie zegt de heer Roose. Het 
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raadslid vindt het goed dat toeristen overal in de provincie op dezelfde manier deze deelfietsen kunnen 
gebruiken, maar werknemers zouden ook vertrouwd moeten kunnen worden met een systeem dat 
gelijkwaardig is in meerdere gemeenten in West-Vlaanderen. De heer Roose vraagt in welke mate een 
haalbaarheidsonderzoek kan worden gedaan om te weten als het mogelijk is om een dergelijk platform 
te ontwikkelen dat gans de sector van het deelfietsen en het gebruik van het deelfietsen in principe sterk 
zou kunnen aanmoedigen. 
 
Antwoord  

De heer Franky De Block, gedeputeerde,  antwoordt dat een duurzaam mobiliteitsbeleid vraagt dat de 
provincie een maximale inventiviteit ontwikkelt qua mobilteitmix. De gedeputeerde zegt dat betreffende 
het idee dat de heer Roose aankaart, er momenteel in de meeste, of tenminsite in alle 
centrumgemeenten, en in een aantal andere gemeenten reeds dergelijke initiatieven zijn. Dat is zeer 
goed vindt de gedeputeerde. Het is ook zeer goed dat er heel wat dergelijke initiatieven zijn die op een 
voortreffelijke manier worden geëxploiteerd door de privésector. Ook daar is er geen enkel probleem. 
Wat goed gedaan wordt, daar moet de provincie niet in concurrentie bijtreden, aldus de gedeputeerde. 
De vraag die zich nu stelt is als de provincie voor de overige gemeenten die dit zouden wensen een vorm 
van een platform kan ontwikkelen dat zinvol kan zijn. De gedeputeerde zegt dat dit zal worden 
onderzocht, maar het antwoord niet onmiddellijk zal kunnen komen. De gedeputeerde heeft de vraag 
reeds gesteld aan de betrokken provinciale diensten. De gedeputeerde wijst er echter ook op dat de 
exploitatie niet onderschat mag worden. Als men iets doet, moet men het ook goed doen. De 

gedeputeerde zegt dat hij op dit vlak ook voor een stukje ervaringsdeskundige is. Toen hij OCMW-
voorzitter was heeft hij een relatief groot project ontwikkeld met gratis fietsen, fietsen voor een appel en 
een ei of fietsen die konden worden gehuurd door leefloon cliënten en mensen met financiële 
beperkingen. De heer De Block herhaalt dat ervoor moet gezorgd worden dat een dergelijk project goed 
is, het onderhouden wordt en dergelijke meer. De gedeputeerde herhaalt dat hij het idee overmaakt aan 
de diensten. De gedeputeerde zegt dat hij alle signalen krijgt dat men dit wil voorbereiden. Als de 
provincie dergelijk platform opmaakt moet zij ten eerste een mooi platform aanreiken, ten tweede 
moeten de gemeenten autonoom kunnen kiezen of ze meedoen en tenslotte moet dit ook aan de 
gemeenten die reeds over deelfietsen beschikken worden gecommuniceerd. De gedeputeerde herhaalt 
dat het idee van het raadslid zeker wordt meegenomen en wordt uitgewerkt, waarna met kennis van 
zaken een passende beslissing zal worden genomen.  
 

Repliek 
De heer Roose dankt de gedeputeerde om op het idee in te gaan. Hij hoopt dat met dit IT-platform wat 
complementariteit kan worden gecreëerd en heel wat West-Vlaamse gemeenten kunnen meegenomen 
worden in dit aspect van mobiliteit. 
 
Vraag nr. M/2018/61 
van de heer Kristof Pillaert 
Acties Westtoer om cruisegasten in West-Vlaanderen te houden 
 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Deze week kon in de pers worden gelezen dat 
het toerisme in Vlaanderen zich eindelijk heeft hersteld twee jaar na de aanslagen in Brussel. De heer 

Pillaert stelt dat het zeker dankzij de vele West-Vlaamse actoren actief in de provincie is dat dit resultaat 
werd bekomen. Dit resultaat mag dan ook gezien worden, aldus de heer Pillaert. Meer dan 11 miljoen 
overnachtingen in de provincie. Dat is veel meer dan in andere provincies. Onlangs werd ook de cruise 
terminal in Zeebrugge geopend. In dit jaar ontvangt men 141 cruises en het aantal cruisetoeristen dat 
aanmeert in Zeebrugge nam in tien jaar tijd toe van 7.000 naar 400.000. Het merendeel van deze 
passagiers dat de boot verlaat kiest voor Brugge als dag bestemming. In datzelfde artikel kon men 
echter ook vernemen dat er een toeloop is in Brugge en er eigenlijk te veel toeristen zijn. De heer Pillaert 
zegt dat daarom wordt gekeken om deze mensen direct door te sluizen naar Gent of Antwerpen. De heer 
Pillaert zegt dat de provincie veel inspanningen heeft gedaan om de toeristen in West-Vlaanderen te 
houden. Hij verwijst hierbij naar de verschillende vragen die raadslid Kurt Himpe reeds over dit topic 
heeft gesteld. De heer Pillaert vraagt hoe Westtoer er voor zal zorgen dat de toeristen in West-
Vlaanderen blijven en als er gesprekken met stad Brugge zijn gepland om daar enig antwoord op te 

bieden. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, beaamt dat het cruisetoerisme in de lift zit. En dat zal volgens 
de gedeputeerde ook verder in de lift blijven zitten. Het is een vorm van toerisme voor alle leeftijden, 
alle bevolkingsgroepen en in verschillende prijsklassen. Het is ook een vorm van toerisme die toelaat dat 
mensen met beduidend mindere mobiliteit en mensen op een hogere leeftijd nog een reisbestemming 
kunnen hebben met tal van mogelijkheden. De gedeputeerde gelooft dan ook in het cruisetoerisme. De 
gedeputeerde verwijst in zijn antwoord naar enkele statistieken. Op een cruiseschip blijft gemiddeld 10 
% van de passagiers aan boord, zij doen dus geen excursies. 35 % doet een georganiseerde 
groepsexcursie. 55 % gaat tenslotte individueel op pad. Dit betekent dat 90 % van de passagiers een 

excursie doet en bijgevolg van boord gaat. Daar ligt de uitdaging zegt de gedeputeerde. De haven van 
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Zeebrugge doet tot nu toe beroep op De Buck Travel voor het vervoer en de gedeputeerde hoort dat dit 
vlot verloopt. Ook met Westtoer zijn er regelmatig gesprekken rond de excursies en deze excursies 
omvatten momenteel Brugge, Ieper en de westhoek, Damme, Gent, Brussel en Antwerpen. De 
cruiseterminal biedt voor de MBZ en voor de stad nu de mogelijkheid om het onthaal van de 
cruisepassagiers beter te organiseren. En vooral om het aanbod naar de individuele reizigers te 
optimaliseren en te spreiden, zodat de individuele reiziger in plaats van zijn uitstap zelf te organiseren 
gebruik kan maken van een aantrekkelijk aanbod op maat. De bedoeling is om ook het andere potentieel 
in de provincie West-Vlaanderen aan te bieden zegt de gedeputeerde. Westtoer heeft reeds contact 

gehad met de gemeenten die willen deelnemen en zal hier een coördinerende rol in nemen. De 
mogelijkheid wordt geboden om ook andere steden en gemeenten gelegen in West-Vlaanderen, te 
bezoeken. Op die manier kan men alternatieven voor Brugge aanbieden. De gedeputeerde zegt dat dit 
een win-win verhouding is het. Op vraag van stad Brugge heeft Westtoer deze coördinerende rol 
opgenomen. Zij werkt goed samen met de toeristische dienst van Brugge zegt de gedeputeerde. Er 
wordt een excursie aanbod op maat opgezet. Volgende steden en gemeenten hebben reeds aangegeven 
te willen meedoen: Blankenberge, Oostende, Oostende-Raversijde met het provinciaal domein 
Raversyde, Damme, Veurne, Waregem, Ieper, Knokke-Heist, het Zwin Natuurpark en Kortrijk. Dat is 
gebeurd na een bevraging volgens de medewerkers van de betrokken diensten. De gedeputeerde neemt 
dan ook aan dat dit zo is. Als er nog andere gemeenten zouden zijn die geïnteresseerd zijn kunnen zij 
contact opnemen met de diensten zegt de gedeputeerde. Al deze steden en gemeenten weten dat er een 
promofilm wordt opgemaakt die in die terminal zal worden gedraaid waarin deze gemeente aan bod 

komen. Er worden ook flyers opgemaakt. Tenslotte zal MBZ met een aanbestedingsprocedure een 
busoperator aanduiden voor het vervoer naar het nieuwe aanbod dat wordt gegenereerd, aldus de 
gedeputeerde. De cruisepassagiers zullen nog beter dan vroeger worden onthaald, ze zullen nog meer en 
beter worden gewezen op de verschillende excursiemogelijkheden in de provincie. Elke gemeente en stad 
die wil meedoen zal aan zijn trekken komen zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat dit een 
heel mooie evolutie is en op die manier de gemeenschapscenten en provinciale centen op een 
verantwoorde manier zijn geïnvesteerd in de cruiseterminal. De gedeputeerde besluit dat het 
cruisetoerisme het toerisme van de toekomst is. 
 
Repliek 
De heer Pillaert zegt blij te zijn dat er gesprekken lopen met Brugge en dit zeer goed opgevolgd wordt. 
Hij denkt dat dit de uitdaging is voor de toekomst. 

 
Vraag nr. M/2018/62 
van mevrouw Annie Cool 
Mei plastiekvrij en korte keten 
Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, zegt dat de problemen van plastiek verpakkingen reeds meermaals 
in het nieuws kwamen met mei plastiekvrij. Zij verwijst hierbij naar de Europese Commissie die plastiek 
voor eenmalig gebruik in de toekomst wil verbieden en het afvalplan van Vlaams minister Schauvliege. 
De kwestie rond plastiek vervuiling leeft enorm zegt mevrouw Cool. In de provincieraad ging het al 
meermaals over de problemen van zwerfvuil langs de wegen. In de Europese Unie komt elke minuut het 
equivalent van een volle vrachtwagen plastiek in de zeeën terecht. Elke minuut, dat is acht miljoen ton 
per jaar, aldus mevrouw Cool. Plastiek blijft ons ook heel lang achtervolgen, het duurt meer dan 500 jaar 

voor bepaalde plastics volledig door de natuur afgebroken zijn. Het probleem is onze wegwerpcultuur, 
zegt het raadslid, de grootse bron van plastiek vervuiling komt van wegwerpverpakkingen. Bovendien 
vallen deze in zee uiteen in microplastics die via vis en schelpdieren terug op ons bord kunnen belanden. 
Vandaag zit ons eten in plastiek, straks zit dit plastiek in ons eten, zo stelt het raadslid. Heel veel 
mensen willen het anders, maar weten niet hoe ze dit kunnen aanpakken. De provincie zet sterk in op 
korte keten werking, op hoeveproductie en verkoop. Van 26 mei tot 3 juni was er de korte keten week 
en hierbij werden talrijke initiatieven genomen om de korte keten in de kijker te zetten, zoals het nieuwe 
wereld record hoeve-ijs eten in het provinciaal domein Bulskampveld en dit in samenwerking met KVLV. 
Mevrouw Cool verwijst naar talrijke andere acties die er op gericht waren om de grote rijkdom van de 
hoeve- en streekproducenten in de kijker te stellen. Voor West-Vlaanderen was dit reeds de derde editie, 
maar voor het eerst werd deze actie in heel Vlaanderen overgenomen. Mevrouw Cool is ervan overtuigd 
dat het rechtstreeks kopen bij de boer en bij uitbreiding het hele korte keten verhaal gecombineerd kan 

worden met streven naar minder plastiek verpakkingen. Daar zit volgens het raadslid heel wat potentieel 
in. In de korte keten is er veel minder nood aan voorverpakte producten. Verkoop in bulk of in een 
andere milieuvriendelijkere verpakkingsvorm moeten hier zeker mogelijk zijn. Mevrouw Cool vraagt als 
er werk wordt gemaakt om de hoeveproducenten te begeleiden en te stimuleren om anders om te gaan 
met verpakking. Kan dit als bijkomende troef uitgespeeld worden voor de hoeveproducten en eventueel 
ook voor de streekproducten. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, beaamt dat bij hoeveproducten (korte keten verkoop) sowieso 
een aantal tussentijdse verpakkingen in loop van transport worden uitgesloten. Maar ook daarnaast zijn 
er reeds een aantal acties gebeurd en zullen er nog een aantal gebeuren om minder 

verpakkingsmateriaal en zeker plastiek verpakkingsmateriaal bij hoeveproducenten en ook bij de 
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verkopers van streekproducten te gebruiken. De gedeputeerde verwijst naar twee studiebezoeken met 
hoeve-en steekproducenten die reeds zijn doorgegaan aan verschillende zaken en verpakkingsvrije 
winkels in het Gentse. Dat gebeurde samen met Inagro en Unizo. Er is ook reeds een groepsaankoop van 
papieren draagtasjes uit gerecycleerd FSC papier geweest, met daar aan gekoppeld een actie waarbij 
een 350 zakjes als gratis proefpakket werden gegeven. De gedeputeerde zegt dat er rond papieren 
zakjes toch nog een aantal werkpunten zijn. Ten eerste is er de kostprijs, het is drie à vier keer duurder 
dan plastiek zakjes. Ten tweede is de gevoeligheid voor nat worden van levensmiddelen ook niet altijd 
evident. De stevigheid van papieren zakjes is ook nog een werkpunt. De gedeputeerde denkt dat er nog 

heel wat tips en tricks te geven zijn om er voor te zorgen dat er gewoon minder verpakkingen worden 
gebruikt. Als de gedeputeerde naar de hoevewinkel gaat krijgt hij een bakje waar ooit fruit in zat en daar 
legt hij dan de verschillende zaken in. Op deze manier wordt het verpakken vermeden. In september 
wordt een brochure uitgegeven met tips en tricks om verpakking te vermijden. Deze worden gegeven 
aan de hoeve- en streek producenten en dit in het kader van het PDPO-project “het maakt naar meer”. 
Men zou ook een sensibiliseringsactie kunnen doen om herbruikbare tassen mee te brengen naar de 
hoevewinkel. De gedeputeerde zegt dat er nog veel verschillende manieren zijn om in te zetten op 
minder plastiek bij het verpakken. De provincie zet hier samen met Inagro, de POM en Unizo op in bij de 
hoeve- en  streekproducenten. Het is nog niet helemaal mogelijk om het volledig uit te sluiten, dit zowel 
bij korte als lange keten. Er is nog nog een weg af te leggen, maar de provincie zal haar best doen om 
dit te stimuleren en daar op in te spelen, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 

Repliek 
Mevrouw Cool repliceert dat zij blij is te vernemen dat er verschillende initiatieven zijn en er wordt 
gewerkt aan sensibilisering, want vele kleine beetjes maken ook een groot. Zij roept de collega’s op om 
hier voldoende aandacht voor te hebben in hun aankoopgedrag. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het 
meerjarenplan 2014-2019 
 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen in de AZF-, eerste, 
tweede, derde, vierde, vijfde en zesde commissie. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, maakt een opmerking bij het verslag van de derde 
commissie. Hij wil de gedeputeerde en de verslaggever van de derde commissie bedanken voor de 
technische toelichting in verband met het gebruik van die plotter. Hij heeft één vraag waarop hij niet 
onmiddellijk een antwoord kreeg. Misschien kan hij vandaag hierop een antwoord krijgen nl. inzake de 
banners zelf die gemaakt worden. Hij vraagt zich af of dit plastiek is en wat zal hiermee gebeuren? Dit is 
een beetje zijn bezorgdheid. Is dit eenmalig gebruik zodat die banners daarna verdwijnen? Of zijn dat 
banners die meerdere dagen kunnen worden gebruikt? Dit is een bezorgdheid vanuit milieupunt. Hij 
heeft een vraag voorbereid omdat hij niet tevreden was van het antwoord in de tweede commissie. 

Gezien het verslag zeer correct is, moet hij toegeven dat hij graag inhoudelijk duidelijkheid wil over het 
begrip geen opportuniteit en geen relevantie om die meetfiets te gebruiken. Hij heeft daar juist bij zijn 
mondelinge vraag al een toelichting gegeven dat zo’n meetfiets interessant is om te zien als er iets 
scheelt aan het fietspad. Indien de structuur van het fietspad niet kwaliteitsvol is, kan men via zo’n 
meetfiets gaan bepalen of dit nog binnen de tolerantie marges is of valt dat er buiten? Hij denkt dat het 
verhaal van de meetfiets opportuun kan zijn vooral in samenwerking met de gemeentes die deze 
meetfiets gebruiken. Hij stelt daarbij de vraag in hoeverre de gedeputeerde zich geïnformeerd heeft over 
de meetfiets te Oostende. Hier vond men het relevant om deze meetfiets in te zetten. Waarom kan de 
provincie deze fiets niet voorzien via het budget? Hij denkt aan de jaarlijks terugkerende 100.000 euro 
subsidie voor de vzw toeristische ontsluiting die dan blijft liggen, hoewel hier de centen kunnen worden 
gebruikt.  
Hij wil graag wat meer uitleg over het begrip opportuniteit en relevantie van de meetfiets of niet.  

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter -Groen, wou een opmerking maken in verband met de zesde 
commissie. Gezien de gedeputeerde momenteel niet aanwezig is, komt ze straks terug met haar vraag.  
De heer Franky De Block, gedeputeerde, deelt mee dat op basis van deze herhaalde vraag die men 
schetste ook in de commissie hij nogmaals advies heeft gevraagd aan de bevoegde diensten. Op basis 
van de vorige vraag van de heer Lodewyckx werd dit geagendeerd op de provinciale mobiliteitsraad van 
29 mei 2018 waar men de problematiek besproken hebben met de vakspecialisten. Door 
omstandigheden kon u waarschijnlijk niet aanwezig zijn. Die PROMORA is doorgegaan, hetgeen wat de 
gedeputeerde nu zegt, is ook met het akkoord van de PROMORA. Er werd onderzoek gedaan in de dienst 
mobiliteit. Verschillende factoren werden bekeken. Zo was er een overleg van de provincie met de 
fietsersbond. Eveneens werd na beraadslaging in de PROMORA van 29 mei 2018 op deze vraag gezegd 
van  al deze actoren dat het momenteel geen zin heeft om een meetfiets in te zetten. Dit is op basis van 

vier redenen nl. de belangrijkste gegevens zijn al bekend via fietskam West-Vlaanderen, veel van die 
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gegevens zou deze meetfiets dubbel werk zijn. Tweede de databank van de meetfiets is niet compatibel 
met de overkoepelende fiets Gis van de Vlaamse overheid. De meeste data van de meetfiets bevinden 
zich onder een andere configuratie. Het is vanzelfsprekend dat de fietsdata die ingezameld worden door 
de provincie samengevoegd worden op het Vlaams niveau. Dit is ook een onderdeel van een charter met 
de minister. Antwerpen houdt twee databanken in stand. Dat is een vaststelling. Hij heeft ook gelijk dat 
Limburg, Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen ook niet instappen in samenwerking met uw voorstel. Er zijn 
ook praktische problemen vastgesteld. De oplevering van de resultaten laat op zich wachten, meer dan 
één jaar reeds. De fietsersbond heeft laten weten dat er momenteel geen bijkomende capaciteit meer is 

voor grote bijkomende projecten op provinciaal niveau. In alle eerlijkheid is ons huidig systeem niet 
perfect. Daarom moet men het bijsturen met zinvolle dingen. Meten is weten. Hij onderschrijft zijn 
principe maar hetgeen wat de administratie aanreikt , zijn zinvolle argumentaties. Neem dit rustig mee. 
Men kan later terugkeren met een nieuwe vraag.  
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat het gaat over herbruikbare banners. Op deze 
banners wordt een ontwerp op papier gezet, daarna wordt dit gelamineerd en daarna vervolgens 
aangebracht op de herbruikbare banners. Na de festiviteiten wordt dit papier verwijderd in een speciale 
daartoe bestemde vuilnisbak. Het wordt duidelijk terug gerecycleerd via een papiersysteem. De banner 
zelf blijft altijd bestaan. Het zijn dus enkel de papieren die worden verwijderd.  
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen,  is tussengekomen in verband met de 
investeringsuitgaven voor wonen die met 2 miljoen honderdvijftig duizend euro verschoven wordt naar 
de volgende jaren. Ze heeft ook tussengekomen in de commissie. Hun fractie blijft betreuren dat deze 

middelen of toch een deel ervan niet besteed zijn voor het sociale luik.  De gedeputeerde heeft in de 
commissie tal van redenen gegeven, waaronder dat er maar een beperkt aantal personeelsleden zijn. Dit 
kan ze onderschrijven. Het is pas het laatste jaar dat men met wonen bezig is. Deze bevoegdheid zat in 
het pakket bij het begin van de legislatuur. Men betreurt dat er niets mee gebeurd is. De fractie blijft 
betreuren dat het geld niet werd besteed aan het sociale.  
Mevrouw Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee dat het inderdaad zo is dat men tussengekomen is in 
de zesde commissie. Ze heeft de concrete info opgevraagd zodat er geen fouten waren. Er stonden 
weinig vraagtekens bij deze  tussenkomst, u hebt gewoon uw mening gegeven. Ze wil nogmaals 
herhalen nl. wonen bestaat al lang, het bestond al op welzijn. Dit bestaat nog op de identieke manier. Dit 
bestaat ook in de vele tussenkomsten voor de svk ‘s, als dit niet voor kwetsbare groepen of sociaal zal 
zijn. Dan zou ze de definitie even moeten herbekijken. Er is ook nachtopvang. Wat u bedoelt, is dat men 
vlug in 2017 extra zou uitgeven aan sociale, dit is niet gebeurd. Dit was ook een discussie die in 

deputatie zo geëindigd werd. Dit was het beleid, dit was ook niet de periode om nog vlug 
persoonsgebonden materies te doen. Daar verschillen we van mening wat niet zal veranderen.  
De middelen zijn verschoven met de redenering zoals besproken in de bevoegde commissie. Het is een 
totaal nieuw beleid dat men moet voeren. Het is experimenteel horizontaal. Dit wil zeggen dat dit heel 
veel kinderziektes heeft en dat er veel stappen moeten worden gezet. Het zal later moeten 
samenvloeien. Dit is niet de bedoeling om dit vlug nog te doen. De Westhoek is al aan een uitrol toe. 
Daarvoor zijn de bestaande middelen in 2018 voldoende. Het zal komen van de werkingsmiddelen die 
voorzien zijn. Alles wat opgestart wordt, kan nog binnen het budget zoals het nu is. Indien ze het anders 
had gedaan zou men zeggen dit is fantasie. Ze hebben verschoven naar 2019 en 2020. Woonbeleid staat 
momenteel in de kinderschoenen. Het is niet de bedoeling dit te verminderen. Er zijn middelen voor dit 
jaar. Dit is uiteraard niet voldoende voor volledige projecten. Daarvoor zijn de maanden ook tekort. Deze 

morgen werd op deputatie vastgelegd wanneer het onderzoek kan worden gevoerd.  De gunning is deze 
morgen toegewezen. Ze denkt we staan waar we staan. Misschien hadden we het anders gewild. 
De heer Lodewyckx, Groen-raadslid, bedankt Guido Decorte, gedeputeerde, dat dit recycleerbaar is. In 
zijn afwezigheid wil hij toch zeggen dat hij de deputé Franky De Block wil bedanken omdat hij inhoudelijk 
antwoord krijgt. De website van Antwerpen is de gegevens van die meetfiets toegankelijk voor elke 
inwoner. Het is een transparante manier dat men aanwijst. Het project van Oostende is een jaar geleden 
begonnen, het rapport moet nog verschijnen. Het kan dus nog niet opgeleverd worden.  De 
toegankelijkheid van de gegevens moet voor alle bewoners zijn. Nogmaals bedankt om dit toe te lichten, 
we zijn het niet eens maar dat hoeft ook niet in een democratie.  
De heer Franky De Block, gedeputeerde, de verschuiving van de 100.000 euro voor de fietsvoorziening, 
de reden is simpel en evident. Het moet door de gemeenteraad van Oostende worden goedgekeurd. 
Volgens de financiële vakspecialisten moet men dit verschuiven. Dit gaat geen vertraging genereren 

gezien dat de eerste fase nog in uitvoering is. De reden is dat men de gemeenteraad moet volgen. Dit 
zal niet leiden tot vertragingen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen tegen 16 neen-stemmen bij 8 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Laridon, Rogiers, Spincemaille, 
Vandenbussche, Vanlerberhge en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, 

Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts.  
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames De Mulder, Desoete, Mespreuve, Vandenbulcke en Verbeke en de heren Aernoudt, Buyse, 
Coupillie, De Roo, Herman, Himpe, Pillaert, Rollez, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Schotte en Vanbrabant en de heren Bultinck, Colpaert, De Reuse, Hoflack, Lodewyckx en 
Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE DERDE WIJZIGING VAN HET 
BUDGET 2018 (BW 2018/03) EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 
 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 
 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, gewijzigd bij 

het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, 

artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 30 
april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van 
artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd bij 

ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012; 
 het besluit van de provincieraad dd. 7 december 2017 betreffende de vaststelling van het budget 

2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 
 het advies van het managementteam (dd. 22 mei 2018); 
 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 24 mei 2018). 

 
BESLUIT: 
 
Enig Artikel: 
De provincieraad keurt de derde wijziging van het budget 2018 (BW 2018/03) en een wijziging van het 
meerjarenplan 2014 – 2019 goed. 
 
 
 
 

 
*** 
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Agendapunt 3 Wijziging van het raadsbesluit van 25 januari 2018 tot vaststelling van het 
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het 
managementteam is gekoppeld 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 

Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN HET RAADSBESLUIT 
VAN 25 JANUARI 2018 TOT VASTSTELLING VAN HET ORGANOGRAM VAN HET 
PROVINCIEBESTUUR EN DE FUNCTIES WAARAAN LIDMAATSCHAP VAN HET 
MANAGEMENTTEAM IS GEKOPPELD 

 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid 73, artikel 84, §4, 1°, artikel 92 en artikel 155 voor wat het 

organogram betreft; 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 92, artikel 93 en artikel 94 voor wat het managementteam 

betreft; 
- Het besluit van de provincieraad van 25 januari 2018 houdende de goedkeuring van het organogram 

van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het managementteam gekoppeld 
is; 

- Het advies van het managementteam; 
- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1: Het organogram van de provinciale organisatie bestaat uit de organisatieconfiguratie, de 
generieke configuratie van de beleids- en beheersdomeinen, de generieke configuratie van de 
organisatieonderdelen van de beleids- en beheersdomeinen en de formele gezagsverhoudingen. 
 

 
Art. 2: De organisatieconfiguratie bestaat uit een matrix van beleids- en beheersdomeinen (verticaal, 
coördinatie van input) en programma’s (horizontaal, coördinatie van output). Binnen het organogram 
worden volgende twee beleidsdomeinen bepaald: “Leefomgeving”, en “KennisEconomie & 
Internationalisering (KEI)”. Binnen het organogram worden volgende twee beheersdomeinen bepaald: 
“Organisatie, Financiën & Personeel” en “Facilitair Beheer”. De organisatieconfiguratie wordt 
goedgekeurd zoals weergegeven in bijlage (sectie1) bij dit besluit. 
 
 
Art. 3: De generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein bestaat uit: 

a) een voorzitter 

b) een standaardiserende staf  
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c) een ondersteunende staf (indien van toepassing) 
d) generieke organisatie-onderdelen met focus op ondersteunende processen binnen het beleids- of 

beheersdomein (horizontale balk) 
e) specifieke organisatie-onderdelen met focus op kernprocessen binnen het beleids- of 

beheersdomein (verticale balk) 
 

De generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein wordt goedgekeurd zoals weergegeven in 
bijlage (sectie 2) bij dit besluit. 
  
Art. 4: De generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of 
beheersdomein bestaat uit: 

a) een diensthoofd 

b) een standaardiserende staf (indien van toepassing) 
a) een ondersteunende staf (indien van toepassing) 
b) een leidinggevende staf  
c) uitvoerende onderdelen (secties/cellen) 

 
De generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of beheersdomein 
wordt goedgekeurd zoals weergegeven in bijlage (sectie 3) bij dit besluit. 
 
Art. 5: Binnen het organogram bestaan er vier formele gezagsverhoudingen: 

a) Niveau 1: relatie politiek-administratie (provinciegriffier/financieel beheerder) 
b) Niveau 2: de organisatie (managementteam) 
c) Niveau 3: de beleids- en beheersdomeinen (voorzitter coördinatieteam) 
d) Niveau 4: de diensten en organisatieonderdelen van beleids- en beheersdomeinen (diensthoofd) 

Art. 6: Het managementteam bestaat uit: 
 

- de decretale graden; 
- de bestuurdirecteurs; 
- de voorzitters van de beleids- en beheersdomeinen die aangeduid worden door de deputatie op 

voorstel van de provinciegriffier; 
- het diensthoofd Personeel & HRM; 

- de secretaris die aangeduid wordt door de deputatie op voorstel van de provinciegriffier. 
 
Art. 7: Binnen het organogram worden de volgende diensten bepaald als organisatiedeel van een 
beleids- of beheersdomein: 
 

Nr. Dienst 

1 Griffie & Fiscaliteit 

2 Financiën 

3 Strategie & Ontwikkeling 

4 Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

5 PTI 

6 Personeel & HRM 

7 ICT 

8 Communicatie 

9 Accommodatie 

10 Gebouwen 

11 Waterlopen 

12 Ruimtelijke Planning 

13 Mobiliteit 

14 Groendienst 

15 MiNaWa 

16 COOP 

17 Vergunningen 

18 Erfgoed 
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Art. 8: De beleidsdomeinen bestaan uit volgende organisatieonderdelen: 
 

Leefomgeving MiNaWa 

 Groendienst 

 Waterlopen 

 Vergunningen 

 Ruimtelijke Planning 

 Mobiliteit 

 IVA ZNP 

KennisEconomie & Internationalisering Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

 PTI 

 TUA West private stichting 

 POM 

 Westtoer apb 

 Inagro vzw 

 

 
Art. 9: De beheersdomeinen bestaan uit volgende organisatiedelen: 
 

Organisatie, Financiën & Personeel Griffie & Fiscaliteit 

 Financiën 

 Strategie & Ontwikkeling 

 Personeel & HRM 

 Communicatie 

 IVA SDP 

 Vonk apb 

Facilitair Beheer COOP 

 Gebouwen 

 Accommodatie 

 ICT 

 Erfgoed 

 Mowa apb 

 
 
Art. 10: De provincieraad machtigt de deputatie om de structuur operationeel verder te verfijnen onder 
(en binnen de grenzen van) het niveau van de provinciale diensten. 
 

 
Art. 11: Het besluit van de provincieraad van 25 januari 2018 (houdende de goedkeuring van het 

organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het 
managementteam gekoppeld is) wordt opgeheven met ingang van 1 september 2018. 

 
 
Art. 12: Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2018. 
 

*** 
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Agendapunt 4 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Gaselwest van 25 juni 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie. 
Dit agendapunt wordt gesloten in bespreking.  
 

De voorzitter opent de bespreking.  
 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN GASELWEST OP 25 JUNI 
2018 EN BEPALING VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE 
AGENDAPUNTEN 

 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1 

(deelname van de provincie in rechtspersonen); 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 25 april 2013 waarbij mevrouw Kaat De Waele werd aangeduid 

om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en buitengewone algemene 

vergaderingen van Gaselwest voor de periode 2013-2019; 
- de uitnodiging dd. 26 maart 2018 voor de algemene vergadering van Gaselwest op 25 juni 2018 met 

volgend agendapunten: 
 
De agenda van deze algemene vergadering is samengesteld als volgt:  

 
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, 

zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over 
lokaal bestuur 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking 
van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 

2019-2024 
3. Statutenwijziging 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 
3.2. Goedkeuring van de statutenwijziging 

4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen 
6. Kennisneming van voostel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator 

cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van 
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Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 
78 van het decreet houdende de intergemeentelijk samenwerking 

7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot 
het boekjaar 2017 

13. Statutaire benoemingen 
14. Statutaire mededelingen; 

 
- het voorstel van de deputatie. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het besluit van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen van 26 april 2018 
betreffende het aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, tevens 
jaarvergadering, van Gaselwest op 25 juni 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten wordt opgeheven. 
 
Art. 2: De provincieraad formuleert een verzoek tot en ondersteunt de verschuiving van de huidige 
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 
2019, onder de opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van de 
Vlaamse Gemeenschap van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
   De provincieraad van West-Vlaanderen keurt de voorgestelde statutenwijziging van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest goed. 
 

Art. 3: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de 

provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten voor de algemene vergadering van Gaselwest 

van 25 juni 2018 goed te keuren. 
 
 

Art. 4: De provincieraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
   Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Gaselwest. 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit TMVW, van 
de overeenkomst houdende de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit TMVW en de 
verdere samenwerking inzake project Olympiabad 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
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Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN DE UITTREDING VAN 
DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN UIT TMVW EN VAN DE MODALITEITEN VAN DEZE 
UITTREDING EN VAN DE VERDERE SAMENWERKING INZAKE PROJECT OLYMPIABAD 

 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad); 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 80, 

§1, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, dat bepaalt dat de projectverenigingen, dienstverlenende 
en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 

deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, 
hun statuten aanpassen in die zin dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden en dat 
de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen 
waarde; 

- Het provincieraadsbesluit van 1 oktober 2009 waarbij, overeenkomstig de decretale bepalingen van 
toepassing op provincies en de statutaire bepalingen van TMVW, de provincie West-Vlaanderen 
toetrad als vennoot van TMVW tot de divisie Secundaire Diensten van TMVW, en in toepassing 
waarvan de provincie West-Vlaanderen de volgende deelnemingen aanhoudt : 1 Sk-aandeel, met 
nominale waarde 2.500 euro, volgestort ten belope van één vierde en 1 F1-aandeel, met nominale 
waarde 25 euro, volgestort ten belope van één vierde; 

- De DBFMO-overeenkomst tot realisatie van het geïntegreerd provinciaal zwembadcomplex 
Olympiabad te Brugge, afgesloten tussen TMVW en S&R Brugge NV dd. 17 januari 2013; 

- De samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de provincie West-Vlaanderen en TMVW dd. 23 juli 
2012 betreffende de verdeling en afrekening van kosten met betrekking tot de exploitatie van het 
Olympiabad, en het addendum aan deze overeenkomst dd. 14 april 2016 betreffende de 
exploitatieperiode van het geïntegreerd provinciaal zwembadcomplex Olympiabad te Brugge; 

- Ingevolge het gewijzigd decretale kader zijn provincies niet langer toegestaan om te participeren in 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en dient de provincie uiterlijk 31 december 2018 uit te 
treden uit TMVW; 

- Ter gelegenheid van de uittreding door de provincie West-Vlaanderen uit TMVW zullen de aandelen in 
TMVW van de provincie door TMVW worden teruggenomen tegen uitkering van de nominale waarde 
die deze aandelen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van TMVW en ten belope van het 
door de provincie volgestorte deel; 

- Gelet op de verderzetting van het project Olympiabad zal de voormelde 
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en TMVW, niettegenstaande de 
uittreding van de provincie uit TMVW, niet beëindigd worden, maar zullen de gemaakte afspraken in 
het kader van dit project onverminderd en integraal van toepassing blijven. De resterende praktische 
gevolgen bij uittreding van de Provincie uit de S-divisie van TMVW worden vastgelegd door middel 
van een overeenkomst, waarvan de duur gelijk is aan de resterende looptijd van de DBFMO-
overeenkomst; 

 
- Het voorstel van de deputatie;  

 
BESLUIT: 
 
 
 
Artikel 1: 
De provincieraad beslist uit de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
(TMVW), intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een opdrachthoudende 
vereniging, te treden met ingang van 31 december 2018 om 23u59. 
Art. 2: 

De overeenkomst houdende de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit TMVW en de verdere 
samenwerking inzake het project Olympiabad wordt goedgekeurd. 
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Art. 3: 
De provincieraad machtigt de deputatie om met de opdrachthoudende vereniging TMVW te 
onderhandelen over de concrete, nodige uittredingsmodaliteiten. 
 
 
Art. 4: 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVW en aan Belfius Credit Documentation. 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van de Provinciale 
Archiefdienst 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de provincieraad van september 2018.  

*** 
Agendapunt 7 Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van Westtoer apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING 2017 EN HET 

VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN WESTTOER APB 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 229 §3 laatste alinea 

 het besluit van de provincieraad dd. 25 oktober 2012 houdende de vaststelling van de statuten 
van Westtoer apb 

 het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2014-2018 

 het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

De jaarrekening 2017 van Westtoer apb wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
Aan de bestuurders van Westtoer apb wordt kwijting verleend voor het betrokken werkjaar. 
 
Art. 3: 
Er wordt kennis genomen van de beleidsboom 2017 van Westtoer apb. 

*** 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 
Agendapunt 8 Voorlopige vaststelling van het PRUP Torhout-Noord 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de tweede commissie. 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen,  stelt vast dat in dit PRUP er een lokaal 
bedrijventerrein, regionaal bedrijventerrein en woongebied en een deel agrarisch gebied voorzien zijn,  
functies die op vandaag ingevuld zijn. Op de plenaire vergadering waarvan het verslag in het dossier zat, 
werd door de verschillende diensten zoals het agentschap wegen en verkeer, de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening, stad Torhout gevraagd om de Groene 62, het recreatief fietspad van de provincie, 
door dit plangebied te laten lopen. Momenteel stopt dit fietspad aan de Aartrijkestraat en loopt dit niet 
door tot in het centrum van Torhout. In de voorliggende plannen is dit niet voorzien. Dit werd in de 
voorontwerpen gezet. Op hun vraag in de commissie werd gesteld dat het een bestaand terrein is  en 
fietsen zou te gevaarlijk zijn. Dit is voor groen onbegrijpelijk in een tijd waarbij fietsen stimuleren voor 
het woon-werkverkeer een must is. Ook de provincie is hiervan overtuigd want enkele jaren geleden 
werd de testkaravaan in het leven geroepen om bedrijven hun werknemers kennis te laten nemen met 

verschillende soorten fietsen voor het woon-werkverkeer. De fractie Groen vindt dit uiteraard een heel 
goed initiatief. Als men op alle bestaande of nieuwe bedrijventerrein niet voorziet in fietspaden, dan zal 
dit de werknemers niet aanzetten om met de fiets naar hun werk te komen. Dan zal de conclusie zijn dat 
fietsen op bedrijventerrein inderdaad te gevaarlijk zal zijn. Men pleit dus voor gescheiden fietspaden in 
bedrijventerreinen om zoveel mensen te stimuleren om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. 
Een ruimtelijk plan voor bedrijvigheid waar geen voorziening is voor fietsers, is geen goed plan volgens 
groen.  
Mevrouw Elke Carette, Open vld-raadslid, had graag enkele bezorgdheden meegegeven. Er wordt 
melding gemaakt dat er een beperking wordt voorzien wat persoonsgebonden, handelszaken betreft 
waarmee men kledij en schoenwinkels bedoelt. Enkel de bestaande capaciteit langs de Noordlaan blijft 
behouden. Dat zijn ongeveer drie, vier grote winkels. Met andere woorden, er kunnen geen dergelijke 
handelszaken bijkomen. Wat met de vele uitbaters van de panden, kmo’s langs de Noordlaan? Wat met 

de mensen die binnenkort met pensioen gaan en geen overnemer van hun zaak hebben. In vele gevallen 
betekent deze eigendom immers hun pensioen. Als er een eventuele een winkelketen iets wil huren, 
kunnen ze geen vergunning krijgen. Hun pand is zoveel minder waard. Ze begrijpt dat men de leegstand 
in de stadskern wil aanpakken maar open vld stelt hier toch vragen bij. Die beperkingen moeten worden 
weggewerkt.  
De heer Franky De Block, gedeputeerde, deelt mee dat het initieel was om de groene 62 te voorzien. De 
keuze was vlug gemaakt toen men hun oor te luisteren legde bij de bevolking en daaruit menen dat er 
een onveilig fietspad zal gecreëerd worden. Als beleidsverantwoordelijke zou dit fout zijn om dit door te 
drammen. Het kan toch niet dat er geen fietspaden zijn in bedrijventerreinen, dat is niet verantwoord. 
Het is hier op basis van de punctuele situatie. In de toekomst is het mogelijk om een fietspad te 
voorzien.  

Dit einddossier komt er pas na brede consultaties. Er zijn nog democratische procedures. Er zullen nog 
verschillende zaken zijn, het is nog niet definitief, men moet verder afwachten, verder zijn ding laten 
gaan, men moet keuzes maken. Men zal een visie moeten ontwikkelen als provincie. Het heeft toch geen 
zin om een politiek te voeren waarbij men handelszaken zou wegtrekken uit een stad.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, vult aan om mee te delen dat het een veilig fietspad moet zijn. 
Daar kan men dit niet. Er wordt geïnvesteerd in de veiligheid van de fietsers. Het moet een veilig 
fietspad zijn. Daarom heeft men gekozen het niet te doen.  
Mevrouw Schotte, Groen-raadslid, pleit ook voor veilige fietspaden maar als ze de redenering volgt, dan 
kan nergens nog een fietspad zijn in een bedrijventerrein. Wat is de testkaravaan dan voor zin?  
Een van de argumenten van de deputatie is dat men geen onteigeningen mag doen. Er staat ook in dat 
er in de Ambachtstraat een veilig fietspad zou komen. Men vindt dit niet meer terug. Men roept de 
testkaravaan tot leven wat zij heel goed vinden maar men wil eigenlijk geen fietspaden op 

bedrijventerreinen omdat dit te gevaarlijk is. Ze vindt dit toch een contradictie. Dan moet men misschien 
aan de rand van bedrijven een fietsparking hebben met shuttlebusjes. 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, repliceert kort en herhaalt dat het om een RUP gaat.  Men zou een 
bijkomende verbinding moeten maken. Het nieuwe is dat men langs de bovenkant van het 
bedrijventerrein moet gaan om iets te realiseren. Er is onvoldoende meerwaarde. Hetgeen wat men hier 
bedoelt is de verbinding maken. Men heeft het RUP niet nodig om extra fietspaden aan te leggen. Het 
blijft een feit dat men hier heel wat verkeer heeft op dit specifiek bedrijventerrein.  
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, vindt dat men de Groene 62 moet voorzien anders mist men 
een opportuniteit. 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, begrijpt het niet, het is een absurde situatie.  
De voorzitter deelt mee dat mevr. Gerda Schotte haar standpunt herhaalt.  
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Torhout-Noord (Torhout) 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12  
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 
 de beslissing van de deputatie van 16/07/2015 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Torhout-Noord (Torhout)  
 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout) conform de VCRO, 

inzonderheid artikel 2.2.9 
 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 

administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout)  op 
16/03/2018 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Torhout-Noord (Torhout) , uitgebracht in zitting van 6/04/2017 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 27/04/2017 over het voorontwerp 
PRUP Torhout-Noord (Torhout)  en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Torhout-Noord (Torhout) werd een milieuscreeningsprocedure gevoerd. Op 
13/07/2017 heeft de dienst Milieueffectrapportage ontheffing verleend aan de opmaak van een 

plan-MER. 
 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Torhout-Noord (Torhout)  op 07/06/2018 
 het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout)  
voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd. 

Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 

*** 
Agendapunt 9 Definitieve vaststelling van het PRUP Bellewaerde (herziening) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 

 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) 
(Ieper) 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 
 de beslissing van de deputatie van 30/03/2017 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper)  
 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper) conform 

de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 
 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 

administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) 
(Ieper)  op 11-5-2017 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper) , uitgebracht in zitting van 1-6-2017 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 14-6-2017 over het voorontwerp 
PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper)  en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper) werd een milieuscreeningsprocedure 
gevoerd. Op 27-10-2017 heeft de dienst Milieueffectrapportage ontheffing verleend aan de opmaak 
van een plan-MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper)  
op 26-10-2017 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke 
herziening) ( Ieper)  op 28-11-2017 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper)  van 
18-12-2017 tot en met 15-2-2018 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 5-4-2018 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke herziening) (Ieper)  op 
31-5-2018 

 het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP Bellewaerde (gedeeltelijke 
herziening) (Ieper)  definitief vast, hier als bijlage toegevoegd. 

 

 
*** 

 
 

Agendapunt 10 Definitieve vaststelling PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied 

Waregem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, bevestigt dat het hier natuurlijk gaat om een definitieve 
vaststelling. Hij staat niet achter dit RUP. Een lid van de Procoro vat het kort samen. Hij citeert het 
verslag, “Dit RUP is nog teveel een voorbeeld van de oude stijl van plannen.” Dit vat zijn mening van dit 
RUP samen.  
Mevrouw Marianne Verbeke , N-VA-raadslid, had graag enkele opmerkingen gegeven vanuit haar fractie.  

Ze beperkt zich tot het deelplan Blauwpoort. Dit is een heel belangrijk deelplan voor de verdere 
economische ontwikkeling van de stad Waregem. Het gaat tenslotte over een gebied van 30, 35 
hectares.  Het is een plan waarop soms terecht heel wat kritiek en bezwaren zijn geweest. Met de NV-A 
fractie denkt men dat dit de beste locatie is om bijkomend bedrijventerrein te voorzien in de regio. Op 
die manier kunnen andere waardevolle openbare ruimten gevrijwaard blijven. Ze denkt bv aan de 
gronden ten westen van de N383, nu een prachtige open ruimte. De N 383 moet de grenslijn zijn van het 
stedelijk gebied en blijven. Een verdere uitbreiding is echt niet wenselijk. Natuurlijk moet de ontwikkeling 
van Blauwpoort ook rekening houden met de buurt. Ze mogen niet de dupe worden van bv. 
wateroverlast, bijkomend verkeer, of geur en lawaaihinder. Al die zaken werden uiteraard onderzocht in 
het plan MER. Er zijn ook de nodige randvoorwaarden opgenomen in de voorschriften. Het spreekt voor 
zich dat het bijkomend bedrijventerrein een impact zal hebben op de mobiliteit ter hoogte van de N 383 

en het knooppunt E17. Het plan MER geeft aan dat er bepaalde mildere maatregelen moet worden 
genomen. Het verwijst naar de zeer noodzakelijke aanpassingen van de N383, een bijkomende 
ontsluiting van de Industrielaan. In het voorontwerp stond enkel dat die verbinding noodzakelijk wordt 
geacht. Men wil dat dit RUP-overeind blijft en niet sneuvelt bij de Raad van State. Men is blij dat de 
provincie is ingegaan op deze vraag. Ze hoopt op een vlotte manier van dit dossier.  
De heer Rik Soens , CD&V-raadslid, spreekt een woord van dank uit aan de medewerkers van provincie 
en de diensten van de heer De Block, gedeputeerde. Het is een moeilijk dossier. Dit wordt op een zeker 
gebied beperkt tot de Blauwpoort. Er zijn nog zoveel meer zaken. Het is geven en nemen. Men krijgt de 
volledige erkenning van het stadsrandbos. Een tweede zaak, er wordt gezegd dat dit een oude stijl van 
plannen is. Het vastleggen van een stadsrandbos kunnen vastleggen, zou men vroeger niet kunnen. Er 
zijn eveneens een aantal woonmogelijkheden. Eveneens wordt alles wat te maken heeft met de 
engagementen rond het regenboogstadion ook mogelijk dankzij dit verhaal. Over alle partijen heen , is 

het logisch om geen verkeer meer binnen te trekken binnen de stad. Er zijn al voldoende studies 
geweest. Het zou uniek zijn dat dit systeem wordt aangenomen. Hierdoor zal er 30% minder afstroom 
zijn naar de E17. Men hoopt evenzeer dat de Raad van State zich hiermee niet meer bemoeit.  
De heer Tavernier, Groen-raadslid, vindt dat dit een vreemde argumentatie. Hij neemt de presentatie 
erbij. Een bijkomende vraag staat hier nl. waarom is hier geen deeloperatie voorzien rond het 
stadsrandbos. In het verleden werd afgesproken dat het Vlaams Gewest deze actie ging opnemen. Zij 
gaan dit niet meer doen. De deputatie heeft al een kleine intentieverklaring maar juridisch betekent dit 
eigenlijk niets. De provincie zou misschien al eens overwegen om deze taak op zich te nemen. Was het 
maar waar dat men kon zeggen dat dit een correcte afbakening is tussen groene bestemmingen. Dit is zo 
niet.  
De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, deelt mee in alle eerlijkheid dat men aan oude politiek doet. Men zal 
er voor gaan. In Waregem moet men eens kijken wat men gerealiseerd heeft in de huidige en vorige 

legislatuur.  
De heer Franky  De Block, gedeputeerde, is tevreden dat men zover gekomen is. Hij geeft mee aan de 
heer Tavernier,  het is wat het is, we weten allemaal dat je nooit akkoord gaat met dergelijke dossiers. 
De andere actoren hebben geschetst en kunnen zich terugvinden in die dossiers. Hij herhaalt nogmaals 
dat deze dossiers evenwichtsoefeningen zijn. Ze worden goed onderbouwd, er wordt overleg 
georganiseerd met de bevolking. Hij vraagt met aandacht dat men dit definitief vaststelt.  



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 
 de beslissing van de deputatie van 23/01/2014 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, 
Anzegem, Wielsbeke)  

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  op 14/09/2017 ten behoeve van de 

plenaire vergadering 
 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 

Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) , 
uitgebracht in zitting van 5/10/2017 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 13/10/2017 over het voorontwerp 
PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  en 
de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, 
Wielsbeke) werd een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op 21/12/2015 heeft de 
dienst Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan het plan-MER. 

 Inzake het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) werd een openbaar onderzoek gehouden van 
9/10/2017 tot en met 7/12/2017. Er werden geen bezwaren ingediend en er werden vier adviezen 

ontvangen.  
 Inzake het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) werd 

een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt. Op 29/06/2011 heeft de dienst 
Veiligheidsrapportage (VR) goedkeuring verleend aan het RVR. In het advies van 6/2/2017 stelt de 
dienst VR dat er aan de conclusie van het RVR niets zal veranderen met de herziening van het PRUP. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) op 4/01/2018 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk 
gebied Waregem - Herziening ( Waregem, Anzegem, Wielsbeke) op 25/01/2018 
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 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  van 12/02/2018 tot en met 13/04/2018 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 17/05/2018 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  op 7/06/2018 

 het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  definitief vast, hier als bijlage toegevoegd. 

*** 
 

Agendapunt 11 Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement van het Provinciaal 
Technisch Instituut (PTI) – Kortrijk  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
Er werd een amendement ingediend op dit agendapunt. 
De voorzitter deelt mee dat er een amendement ligt op de banken. Het is een uitgebreide tekst. In de 
toelichting vindt men de argumentatie. Recentelijk is de laatste wijziging in de omzendbrief ontvangen.  
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de derde commissie. 
De heer Johan Rollez, N-VA-raadslid, wil graag even terugkeren op het commissieverslag. De vraag rond 
termijn heeft hij niet duidelijk gesteld. Het was niet de bedoeling om in de tekst het woordje bepaalde te 
vervangen door specifieke zoals het verslag suggereert maar wel vroeg hij zich af of de termijn zelf moet 
aangewezen zijn in het reglement in plaats van de vage fasering van een bepaalde termijn. Hij 
concludeert uit het antwoord van de directeur dat dit niet hoeft.  
Hij wil opmerken dat het antwoord op de vraag rond maximum capaciteit niet volledig is. De criteria 
werden niet vermeld. Hij gaat deze vraag opnieuw stellen maar dan schriftelijk.  

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, antwoordt dat alle opmerkingen geen aanleiding geven om  
amendementen in te dienen. De verslagen konden iets uitgebreider worden opgemaakt. Soms heeft dit 
ook te maken met tijdsgebrek.  
Wat de maximumfactuur betreft, dergelijke zaken hoeven niet te worden opgenomen in het 
schoolreglement. Dit betekent niet dat men geen vragen mag stellen over hoe het wordt toegepast.  
Bijkomend is er ook nog vermeld dat men hieromtrent overleg zal plegen met het LOPSO. Hij bedankt 
voor de tussenkomst die aanleiding gegeven heeft tot het opnemen van het duaal leren in het 
schoolreglement.  
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 

agendapunt 11. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 

 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement worden ingevoegd als het 1.3.2 het punt vrije keuze 
inzake levensbeschouwelijke vakken wordt dan 1.3.3 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 11. 
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Het besluit wordt aangenomen met  58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier,  

Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET GEWIJIZGDE 
SCHOOLREGLEMENT VAN HET PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT (PTI) – KORTRIJK  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 
bovenlokale taakbehartiging) en artikel 42 (bevoegdheden provincieraad); 

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs 
dd. 17 december 2010 en latere wijzigingen; 

- Omzendbrief SO 64 betreffende structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs, dd. 2 
juni 1999 en latere wijzigingen; 

- Het advies van de schoolraad; 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het gewijzigde schoolreglement dat bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd. 
 

Art. 2: 
 
Dit gewijzigde schoolreglement treedt in werking vanaf 1 september 2018. 
 
Art. 3: 
 
Het schoolreglement dat door de provincieraad op 22 juni 2017 werd goedgekeurd wordt hierbij  
opgegeheven. 

*** 
 

Agendapunt 12 Kennisnemen van de jaarrekening 2017 van Inagro vzw 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN DE JAARREKENING 2017 VAN 
INAGRO VZW 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie) 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 
§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 240 (regeling in 
samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden) 
- de besluiten van de provincieraad van 27/1/2011 tot oprichting van Inagro vzw en van 23/06/2011 tot 
de inwerkingtreding van Inagro vzw 
- het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw 2014-
2018 
- het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
De provincieraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van Inagro vzw. 
 
Art. 2 : 
Er wordt kennis genomen van de beleidsboom 2017 van Inagro vzw.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering 
van waterbeheersingswerken op de Blauwhuisbeek te Oostkamp (Hertsberge) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
RUILING VAN GRONDEN VOOR DE UITVOERING VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP DE 
BLAUWHUISBEEK WO 9.3.3 TE OOSTKAMP (HERTSBERGE) 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende 
goederen); 

- Het meerjarenprogramma  ‘Integraal Waterbeleid 2012 – 2017 en voorstel 2018 – 2020’, 
inzonderheid het project onder punt 34 “Wingene : Aanleg GOG op de Blauwhuisbeek 
stroomafwaarts de Vorsevijvers”; 

- Het opmetingsplan; 

- De waardebepaling door landmeter-expert Veerle Verschave; 
- Het actieplan 2018170049 – Onderhouden en inrichten v/h waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort; 
- Het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot ruiling van 2077 m² bos met hoogstammige eiken gelegen te Oostkamp, 
kadastraal gekend onder Oostkamp 4e afdeling Hertsberge, sectie C, deel van perceelnummer 11C,  
tegen 222 m² beekbedding (zonder perceelnummer), mits een opleg te betalen door de Provincie van 
29.439,18 EUR 
 
Art. 2: 
De ruiling geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald de realisatie van waterbeheersings-

werken op de Blauwhuisbeek WO 9.3.3 te Oostkamp (Hertsberge). 
 
Art.3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de 
uitvoering van waterbeheersingswerken op de Maalbeek WL8.8 te Anzegem 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERWERVING VAN GRONDEN VOOR DE UITVOERING VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP 

DE MAALBEEK WL 8.8 TE ANZEGEM 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende 
goederen) 

- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 
genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 
onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het project onder 
investeringswerken punt 8 “Anzegem – Aanleg GOG met heraanleg waterreservoir voor 

Watermolen Goed Ter Walskerke op de Maalbeek ter beveiliging industriezone Waregem”. 
- De waardebepaling door landmeter-expert Veerle Verschave 
- Het actieplan 2018170049 – Onderhouden en inrichten v/h waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort 
- Het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verwerving van 1 ha 93 a 28 ca akkerland gelegen te Anzegem, kadastraal 
gekend onder Anzegem 1e afdeling, sectie A, perceelnummer 389 en deel van perceelnummer 390,  mits 
de prijs van 221305,60 EUR 
 
Art. 2: 
De verwerving geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald de realisatie van waterbeheersings-

werken op de Maalbeek WL 8.8 te Anzegem 
 
Art.3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Verlenen van machtiging tot verwerven van ruilgronden voor de 
herinrichting van de Cantelmolinie 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, Laridon, Mespreuve, 

Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Verbeke en 
de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERWERVING VAN RUILGRONDEN VOOR DE HERINRICHTING VAN DE CANTELMOLINIE 
 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen) 
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- De kennisname door de deputatie d.d. 11 april 2013 van de inrichtingsvoorstellen van de Geul van 
Greveninge en de Cantelmolinie in de Zwinstreek; 

- De beslissing van de deputatie d.d. 10 maart 2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan de 
aanpak voor de aankoop van een deel van de Cantelmolinie in Westkapelle, Knokke-Heist; 

- De beslissing van de deputatie d.d. 26 mei 2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan de aanpak 
voor de openstelling van een deel van de buurtweg op de Cantelmolinie in Westkapelle, Knokke-
Heist; 

- De samenwerkingsovereenkomst d.d. 25 februari 2016 tussen de provincie en Knokke-Heist waarin 

het inrichtingsproject Cantelmolinie is opgenomen; 
- De beslissing van de OCMW raad d.d. 9 augustus 2017 waarbij de provincie wordt gemachtigd om 

voorbereidende stappen te ondernemen in functie van de overdracht; 
- De brief van de VLM d.d. 10 november 2017 omtrent subsidiëring en opname van restgronden in 

ruilverkaveling; 
- De onderhandelingen met de familie Van de Sompele, de familie Vantieghem, de heer De Landtsheer 

en de heer Casselman; 
- Het ontwerp van overeenkomst met de familie Van de Sompele houdende een verkoop/aankoop-

belofte; 
- Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Giovanni declerck op 12 maart 2018 voor de 

percelen gelegen te Knokke-Heist 10e afdeling, Sectie C, perceelnummers 549, 560, 561 en 561/02; 
- Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Robert Vanden Bussche op 2 juli 1969 en het 

geactualiseerd kadasterplan voor de percelen gelegen te Knokke-Heist 10e afdeling, sectie B 
perceelnummers 311, 312, 313A, 314A, 315A en 316A; 

- De waardebepaling door landmeter expert Veerle Verschave dd. 4 april 2018; 
- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot de verwerving van volgende percelen gelegen te Knokke-Heist:  
Knokke-Heist 10e afdeling, sectie B perceelnummers 311, 312, 313A, 314A, 315A en 316A en Knokke-
Heist 10e afdeling, Sectie C, perceelnummers 549, 560, 561 en 561/02 met een totale oppervlakte van 
80.088 m² voor een totale prijs van 699.230,03 euro. 

 
Art. 2 : 
De verwerving geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de herinrichting van de 
Cantelmolinie. 
 
Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

*** 
 

Agendapunt 16 Verlenen van machtiging tot vervreemding van een restperceel langs de 
Groene 62 te Torhout 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERVREEMDING VAN EEN RESTPERCEEL LANGS DE GROENE 62 TE TORHOUT.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet .d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Het feit dat deze verkoop aan de stad Torhout geschiedt om reden van openbaar nut; 
- Het feit dat de aankoop door de stad werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Torhout in zitting 

van 28/05; 
- Het schattingsverslag; 
- De ontwerpakte voor de verkoop van een perceel gelegen te Torhout, 2de afdeling, sectie C, 

perceelnummer 900/02e met een totale kadastrale oppervlakte van 8480m² tegen een prijs van 
12720 EUR;  

- Het voorstel van de deputatie 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van een perceel gelegen te Torhout, 2de afdeling, sectie C, 
perceelnummer 900/02e, met een totale kadastrale oppervlakte van 8480m², tegen een prijs van 12720 
EUR.  
 
Art. 2: 
De verkoop aan de stad Torhout geschiedt om reden van openbaar nut. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

*** 
 

Agendapunt 17 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge voor de 
uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 

Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE BRUGGE VOOR DE UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN 
TILLEGEMBOS.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van beschikking);  

- Het feit dat deze gronden worden aangekocht om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het 
provinciedomein Tillegembos;  

- De schattingsverslagen; 
- Ontwerp van akte voor de aankoop van gronden te Brugge, 26ste afdeling Loppem, sectie A, 

perceelnummers 192G en 193C met een totale kadastrale oppervlakte van 12668m² tegen een prijs 

van 73.791,10 euro; 
- Ontwerp van akte voor de aankoop van grond te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, perceelnummer 

603G met een kadastrale oppervlakte van 2484m² tegen een prijs van 15.006,25 euro; 
- Ontwerp van akte voor de aankoop van gronden te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, 

perceelnummers 601D en 601F met een totale kadastrale oppervlakte van 1832m² tegen een prijs 
van 11.230,16 euro; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Brugge, 26ste afdeling Loppem, sectie A, 

perceelnummers 192G en 193C met een totale kadastrale oppervlakte van 12668m² tegen een prijs van 
73.791,10 euro; 
 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van grond te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, perceelnummer 
603G met een kadastrale oppervlakte van 2484m² tegen een prijs van 15.006,25 euro; 
 
Art. 3: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, perceelnummers 
601D en 601F met een totale kadastrale oppervlakte van 1832m² tegen een prijs van 11.230,16 euro; 
 
Art. 4: 

Deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut; 
 
Art. 5: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
 
 

Agendapunt 18 Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen te Torhout voor de 
uitbreiding van het provinciedomein d' Aertrycke en het creëren van toegang tot het domein 
via de Wijnendalestraat 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking.  
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Verbeke en 
de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD VOOR HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP VAN 
PERCELEN TE TORHOUT VOOR DE UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN D' AERTRYCKE 
EN HET CREËREN VAN TOEGANG TOT HET DOMEIN VIA DE WIJNENDALESTRAAT.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De goedkeuring van de verkoopovereenkomst door de deputatie in zitting van 27 april 2017 onder 
de opschortende voorwaarde van machtiging door de Provincieraad en het verkrijgen door de 
verkoper van een verkavelingsvergunning voor het verkavelen van de aanpalende gronden en de 
aanleg van wegenis tussen de Wijnendalestraat en de hoeve van de verkoper, die ook zal mogen 
gebruikt worden door de Provincie; 

- Het feit dat de verkavelingsvergunning werd afgegeven op 22 maart 2018 en definitief is geworden; 
- Het feit dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor de uitbreiding van het 

provinciedomein d’ Aertrycke en het creëren van een toegang tot het domein via de Wijnendalestraat 
(erfdienstbaarheid van doorgang zoals aangeduid op het opmetingsplan). Er wordt op dit deze 

gronden ook een speelbos aangelegd; 
- Het opmetingsplan;  
- Het schattingsverslag; 
- De ontwerpakte voor de aankoop van grond gelegen te Torhout, 4de afdeling, sectie B, nummer 

2266L2 P0000 met een oppervlakte van 16362m² tegen een prijs van 100.000 euro;  
- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel gelegen te Torhout, 4de afdeling, sectie B, 
nummer 2266L2 P0000, met een oppervlakte van 16362m², tegen een prijs van 100.000 euro, met 

erfdienstbaarheid van doorgang tot aan de Wijnendalestraat, zoals aangeduid op het opmetingsplan. 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor de uitbreiding van het provinciedomein d’ 
Aertrycke en het creëren van een toegang tot het domein via de Wijnendalestraat. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

*** 
 

Agendapunt 19 Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de gebruiksovereenkomst 

d.d. 5 december 2013 tussen de provincie en Inagro 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 

 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST D.D. 5 DECEMBER 2013 TUSSEN DE PROVINCIE 
EN INAGRO 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro Vzw d.d. 5 

december 2013; 
- De gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw d.d. 5 december 

2013; 
- Het besluit van de provincieraad d.d. 11 mei 2017 waarbij machtiging werd verleend tot aankoop 

van gronden ten voordele van Inagro; 
- De akte afstand van onroerende goederen d.d. 21 september 2017 betreffende de aankoop van 

percelen bouwland gekend bij het kadaster onder Roeselare, 7e afdeling, sectie C, perceelnummers 
536a, 585, 587, 588a, 539d, 584d, 537a, 535a, 534, 533a, 531, 529a, 527a, 526b, 525a, 576, 544, 
percelen hooiland met perceelnummers 586, 612a, 611a, 581a, 580c, 583, 571c en percelen weiland 
met perceelnummers 608, 524a, 540b, met een totale kadastrale oppervlakte van 12ha 22a 29ca; 

- Het akkoord van de deputatie d.d. 5 maart 2015 met de nieuwe overeenkomst tot bezetting ter bede 
m.b.t. een kantoorgebouw, parking en groenzone die rechtstreeks kan worden afgesloten tussen 

ILVO en Inagro zonder tussenkomst van de provincie; 
- De noodzaak om de gebruiksovereenkomst d.d. 5 december 2013 aan te passen aan de 

werkelijkheid; 
- Het ontwerp van addendum aan de gebruiksovereenkomst d.d. 5 december 2013. 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het wijzigen van de gebruiksovereenkomst. 

 
 
Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

*** 
Agendapunt 20 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
van werken: renovatie HS-cabine in het Wereldhuis te Roeselare 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 20. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: RENOVATIE HS-CABINE IN 
HET WERELDHUIS TE ROESELARE MET RAMING TEN BEDRAGE VAN € 118.366,78 EXCL. BTW 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- actieplan : 2018170055 : ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en 

wereldburgerschap in West-Vlaanderen  

- het aanbesteden van de opdracht voor werken : renovatie HS-cabine in het Wereldhuis te Roeselare 
- het daartoe opgemaakt bestek door Ingenium, de raming van de werken op  

€ 118.366,78 incl. BTW, en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als 
gunningswijze  

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het bestek voor de opdracht voor werken: renovatie HS-cabine in het Wereldhuis te Roeselare met 
raming ten bedrage van € 118.366,78 excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

*** 

 
Agendapunt 21 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: provinciedomein de Palingbeek - opdracht 
munitiebenadering ter voorbereiding van de geplande omgevingswerken op de site van 
voormalige hoeve Lierman  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, gaat eventjes de stilte doorbreken. Als het over munitiebenadering 

gaat, wekt dit zijn bijzondere aandacht. Men constateert dat de deputatie terecht voorzichtiger geworden 
is bij werkzaamheden in gewezen oorlogsgebieden. De deputatie bewijst dat men geleerd heeft uit zijn 
fouten. Hun fractie gaat dit zeker goedkeuren.  
Dit agendapunt wordt gesloten in bespreking.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 21. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN DIENSTEN: 
PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK – OPDRACHT MUNITIEBENADERING TER 
VOORBEREIDING VAN DE GEPLANDE OMGEVINGSWERKEN OP DE SITE VAN VOORMALIGE 
HOEVE LIERMAN 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2018170025 Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het 

provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de diensten voor een bedrag 170.280 euro excl. BTW of 206.038,80 euro incl. BTW 
- Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze  

- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van diensten: Provinciedomein De Palingbeek - opdracht 
munitiebenadering ter voorbereiding van de geplande omgevingswerken op de site van voormalige hoeve 
Lierman met raming ten bedrage van 170.280 euro excl. BTW waarvan 206.038,80 euro excl. BTW 
volledig ten laste van de Provincie, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 22 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied 
op de Slijpebeek te Zwevegem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: 
AANLEGGEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED OP DE SLIJPEBEEK TE 
ZWEVEGEM MET RAMING TEN BEDRAGE VAN € 439 781,65 EXCL. BTW 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- actieplan: 2018170049 : onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter 

bestrijding van wateroverlast en watertekort 

- het voorstel van de dienst Waterlopen tot het aanbesteden van de werken : aanleggen van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek te Zwevegem  

- het daartoe opgemaakt bestek, de raming van de werken op € 439 781,65  excl. BTW, en de 
openbare procedure als gunningswijze  

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht voor werken: aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de 
Slijpebeek te Zwevegem met raming ten bedrage van € 439 781,65 excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure. 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 23 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart – 
Bouwen van een pompstation te Veurne  
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de vierde commissie. 
De voorzitter opent de bespreking.  
 

Mevrouw Marianne Vanbrabant, Vlaams Belang-raadslid, deelt mee dat dit vandaag voorligt.  De 
verbetering van de Moeren was voorzien in het meerjarenplan die naar aanleiding van de watersnood in 
2012 door het provinciebestuur werd uitgewerkt. Eind 2013 nam de provincie een woning met grond in 
erfpacht waarbij toen gesteld werd dat een pompstation zou voorzien die de waterafvoer van de Moeren 
moet verbeteren. Het pompstation was een onderdeel van een reeks maatregelen die de provincie wou 
nemen om de waterbeheersing te verbeteren. Eind oktober 2016 heeft men met deze provincieraad de 
aankoop van het perceel grond aan de Speievaart goedgekeurd. Hieruit kan het water opgepompt 
worden naar het kanaal. Men leest nu dat de werken op 1 maart 2019 zouden starten. Ze vindt nu toch 
dat het laat wordt gerealiseerd. Men heeft de ganse legislatuur nodig gehad om dit voor te bereiden om 
dit te realiseren. Ze weet niet of dit te maken heeft met het grensoverschrijdend karakter van een en 
ander en met het Europees project waarin dit project kadert. In ieder geval eind goed al goed, men gaat 
dit goedkeuren. 

De heer Wouter Vanlouwe, N-VA raadslid, vult aan dat men op de voorstelling dit heeft mogen 
aanschouwen. Het ziet er goed uit voor zijn regio. Het heeft een tijdje geduurd, dit heeft te maken met 
de Franse partner. Dit convenant werd nog niet getekend maar blijkbaar zal dit gefinaliseerd worden bij 
de start van de werken. Een bijkomende vraag stelt hij of het water in het Moerbekken zelf zal kunnen 
worden verhoogd in geval van droogte.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat er water naar de Franse zee is gevloeid vooraleer 
dit project gerealiseerd wordt. Het is eigenlijk al in de vorige legislatuur begonnen. Hij herinnert zich een 
legendarische lunch op de ambstwoning van de gouverneur waar ze samen met de Franse partners 
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zaten. Toen ging het over een waterversneller die men ging bouwen op de Ringvaart zodat het water 
vlugger naar Frankrijk ging gestuurd worden maar onderhuids leefde toen het probleem van 
wateroverlast in Duinkerke. Er zijn heel wat studies gebeurd. Er blijft altijd een onzekerheid over wat 
water betreft. Ze durven de stap niet zetten om mee te gaan in het project. Toen heeft de provincie een 
vergadering gehad nl. men gaat het doen, Dat heeft een hele tijd geduurd om dit proces met de nodige 
diplomatie te doorwandelen. Wat de timing betreft, hij blijft gewoon zeggen dat hij het zeker zal 
realiseren. Ook al is het zonder Europese subsidies. We gaan ervoor. Zou dit water hoger kunnen staan, 
dit is ook een moeilijke discussie. Een pomp heeft meer mogelijkheden. In die zin kan het mogelijkheden 

bieden om te bufferen in tijden van droogten.  
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA- raadslid, wijst nogmaals op de bedoeling van de ondertekening van het 
convenant. Het heeft te maken met de conventie in 18. Het maakt een serieuze omweg. De Fransen zijn 
nog niet zo happig. Dit moet daaraan ook voldoen. Dit zal gelijktijdig opgelost worden.  
De gedeputeerde deelt mee dat het in de lijn ligt; maar met juristen is men nooit zeker. Twee juristen 
zijn drie meningen.   
Dit agendapunt wordt gesloten in bespreking.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 23. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: 
WATERBEHEERSINGSWERKEN DE MOEREN & SPEIEVAART : BOUWEN VAN EEN VIJZELGEMAAL 
TE VEURNE MET RAMING TEN BEDRAGE VAN 1.615.008,99 EXCL. BTW 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- actieplan: 2018170049 : onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter 

bestrijding van wateroverlast en watertekort 

- het voorstel van de dienst Waterlopen tot het aanbesteden van de werken : waterbeheersingswerken 
De Moeren & Speievaart : bouwen van een vijzelgemaal te Veurne 

- het daartoe opgemaakt bestek, de raming van de werken op 1.615.008,99 excl. BTW, en de 
openbare procedure als gunningswijze  

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1: 

Het bestek voor de opdracht voor werken: waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart : bouwen 
van een vijzelgemaal te Veurne met raming ten bedrage van 1.615.008,99  excl. BTW wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure. 
 

*** 
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Agendapunt 24 Kennisname van de jaarrekening en van het jaarverslag 2017 en van de 
begroting 2018 van TUA WEST 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, heeft een vraag rond huisvesting. Het is de bedoeling om de 
provinciale diensten te concentreren op de site te Kortrijk. Is er ambitie om de zetel van TUA-WEST mee 
te verhuizen naar Kortrijk?  
De tweede vraag is rond het budget van communicatie, dit is een hoger bedrag nl. ligt de communicatie 
in de promotie rond duaal leren of gaat er over andere communicatie initiatieven die in 2018 gepland zijn 
die verantwoorden dat dit een stijging is van het budget?  
De heer Jean Bethune, gedeputeerde, antwoordt op de twee vragen. Wat de huisvesting van Tua West 
betreft is er nog geen beslissing genomen. Het is nog niet besproken, alle opties zijn open. Voor deze 
legislatuur heeft men een afspraak met de stad tot einde jaar via een overeenkomst waarbij de kosten 
voor beide partijen voordelig uitkomen. 
Wat de tweede vraag betreft rond de communicatiemiddelen zijn verhoogd omwille van het feit dat TUA 

meer en meer een communicatierol opneemt in het kader van Europese projecten waarin ze participeert. 
Er zijn er op dit ogenblik 13 die gelanceerd zijn en waar TUA stelselmatig instaat voor de communicatie.  
Kan daar morgen een inspanning gebeuren rond duaal leren? Men moet dit afwachten, op het laatste 
directiecomité TUA is duaal leren extra aanbod gekomen meer bepaald wat betreft het aspect hoe dat 
universiteiten kunnen inspelen. De hoge scholen zijn geëngageerd, maar de vraag is kunnen morgen 
universiteiten participeren. Hij wil dit ook niet uitsluiten maar op dit ogenblik is de communicatie 
inspanning voornamelijk gericht op de rol die TUA speelt als bemiddelaar, als regisseur, als 
samenbrenger van initiatieven en van partners op het vlak van een hele reeks Europese projecten.  
De voorzitter deelt mee dat er geen bijkomende vragen meer zijn.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 24. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 

Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN DE JAARREKENING EN HET 

JAARVERSLAG 2017, EN VAN DE BEGROTING 2018 VAN TUA WEST 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen:  

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad), 43 §2, 5° (oprichting van 

extern verzelfstandigde agentschappen) en artikel 219 e.v. 

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002  

- het besluit van de provincieraad van 25 september 2014 tot oprichting van het provinciaal extern 

verzelfstandigd agentschap private stichting ‘Technische Universitaire Alliantie voor economische 

transformatie in West-Vlaanderen’, afgekort “TUA West”, en de goedkeuring van de daaraan 

verbonden statuten 

- het besluit van de provincieraad van 22 december 2014 houdende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie West-Vlaanderen en TUA West 
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- de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2017, en van de begroting 2018 door de raad 

van bestuur van TUA West van 19/03/2018 

- het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De Provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2017, en 

van de begroting 2018 van TUA West. 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 25 Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van de POM West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING 2016 EN HET 

VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE POM WEST-VLAANDEREN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie) 
- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 
- het besluit van de provincieraad d.d. 24 november 2005 houdende de goedkeuring van de statuten 

van de POM West-Vlaanderen, en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 12 over het financieel 
toezicht, art. 14 over het jaarverslag en art. 17 §2 over de rekening en boekhouding 

- het besluit van de provincieraad d.d. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen 2014-2018 

- de vaststelling door de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen van 22/05/2018 van de 
jaarrekening ter goedkeuring door de provincieraad, en het ontwerp jaarverslag 2017  

- het verslag van de commissaris-revisor van de POM West-Vlaanderen van 24/05/2017 over de 
jaarrekening boekjaar 2017 afgesloten op 31 december 2017 

- het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening 2017 van de POM West-Vlaanderen wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
Aan de bestuurders van de POM West-Vlaanderen wordt kwijting verleend voor het betrokken werkjaar. 
 

Art. 3: 
Er wordt kennis genomen van de beleidsmonitoring 2017 van de POM West-Vlaanderen d.m.v. haar 
jaarverslag in het algemeen. 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

Agendapunt 26 Advies geven over de begroting 2019 van de Instelling Morele 
Dienstverlening – West-Vlaanderen 
 
 
 
De voorzitter stelt voor de agendapunten 26 en 27 samen te nemen in bespreking. De secretaris brengt 
een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de commissie over dit 
agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 26. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 41 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 17 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Laridon, Rogiers, Spincemaille, 
Vandenbulcke, Vandenbussche en Vanlerberghe en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Croes, 
de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, 

Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Desoete, Mespreuve, Schotte en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie,  
De Reuse, De Roo, Herman, Lodewycxk, Pillaert, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en 
Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES AAN DE 
BEGROTING 2019 VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING VAN WEST-VLAANDEREN 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
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- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 
deputatie); 

- de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 
materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen; 

- het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van 
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele Dienstverlening; 
- dat de begroting van de Instelling Morele Dienstverlening conform artikel 33 van de wet van 21 juni 

2002 voor advies aan de provincieraad moet worden voorgelegd; 
- dat de begroting 2019 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Instelling Morele 

Dienstverlening - West-Vlaanderen op 25 april 2018; 
- dat de begroting een uitgebreide toelichting per post bevat (zie bijlagen); 
- Het voorstel van de deputatie; 

  

 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 : 
De provincieraad geeft een gunstig advies aan de begroting 2019 met onderstaande bedragen ingediend 
door de Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen, zoals besproken en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening, in vergadering van 25 april 2018. 
 

BEGROTING 2019 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

GEWONE DIENST 

 

1.323.153,00 € 1.323.153,00 € 0,00 € 

BUITENGEWONE DIENST 1.586.045,00 € 1.586.045,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
Artikel 2:  

Een afschrift van deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening 
van West-Vlaanderen, de Centrale Vrijzinnige Raad en aan de Minister van Justitie.  
 
 
Artikel 3:  
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan 
door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat 
de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend. 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 27 Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2018 van de Instelling 
Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 27. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 16 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Laridon, Rogiers, Spincemaille, 
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Vandenbulcke, Vandenbussche en Vanlerberghe en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein C., Desoete, Mespreuve, Schotte en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie,  
De Reuse, De Roo, Lodewyckx, Pillaert, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES AAN DE EERSTE 
BEGROTINGSWIJZIGING 2018 VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING VAN WEST-
VLAANDEREN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 

materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen; 

- het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van 
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele Dienstverlening; 

- dat de begrotingswijziging van de Instelling Morele Dienstverlening conform artikel 14 van het koninklijk 
besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding voor advies aan 
de provincieraad moet worden voorgelegd; 

- dat de eerste begrotingswijziging 2018 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Instelling 
Morele Dienstverlening - West-Vlaanderen op 25 april 2018; 

- dat de begrotingswijziging een toelichting per post bevat (zie bijlagen); 

- Het voorstel van de deputatie; 
  
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft een gunstig advies aan de eerste begrotingswijziging van 2018 ingediend door de 
Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen, zoals besproken en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening, in vergadering van 25 april 2018. 
 
De bedragen zijn:  
 

BEGROTING 2018 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

GEWONE DIENST 

 
1.219.458,92 € 1.085.770,00 € 133.688,92 € 

BUITENGEWONE DIENST 1.837.074,34 € 1.780.077,00 € 56.997,34 € 

 
 
Artikel 2:  
Een afschrift van deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening 
van West-Vlaanderen, de Centrale Vrijzinnige Raad en aan de Minister van Justitie.  
 
 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 
Artikel 3:  
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan 
door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat 
de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend. 

 
 
 

 
 

*** 
 

 
 

Agendapunt 28 Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en het commissarisverslag van 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
 
 
De voorzitter deelt mee om agendapunten 28 en 29 samen te nemen in bespreking. De secretaris brengt 
een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de commissie over dit 

agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 28. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017 EN VAN 
HET COMMISSARISVERSLAG OVER DE JAARREKENING 2017 VAN MONUMENTENWACHT WEST-
VLAANDEREN apb 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 
 het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering  

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus  
 het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 

provincieraad van 23 mei 2013  
 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 
 goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
 het budget 2018 en het meerjarenbudget 2018-20 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 

goedgekeurd in de provincieraad van 26 oktober 2017  
 de vaststelling van de jaarrekening 2017 en van het commissarisverslag door de Raad van Bestuur 

op 18 april 2018 ter voorlegging aan de provincieraad  



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
De jaarrekening 2017 inclusief balans en resultatenrekening conform de BBC-reglementering, van 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en het commissarisverslag over de jaarrekening 2017 wordt 
goedgekeurd. 
 
 

*** 

 
Agendapunt 29 Goedkeuren van de eerste budgetwijziging van 2018 en van het 
meerjarenplan van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 29. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Verbeke en 
de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 

Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING BW1-2018 
EN AANPASSING MEERJARENPLAN VAN MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 
 het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering  
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus  
 het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 

provincieraad van 23 mei 2013  
 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 
 goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
 het budget 2018 en het meerjarenbudget 2018-20 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 

goedgekeurd in de provincieraad van 26 oktober 2017  
 het verslag van de Raad van Bestuur van 18 april 2018 waarbij de budgetwijziging BW1-2018 en 

aanpassing meerjarenplan werden goedgekeurd  
 het voorstel van de deputatie 

 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 21/06/2018 

 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
De budgetwijziging BW1-2018 en aanpassing meerjarenplan, van Monumentenwacht West-Vlaanderen 
apb wordt goedgekeurd. 
 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 30 Aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door 
diverse bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de 
uitoefening van hun mandaat en het beleid 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de provincieraad van september 2018. 
 
 

 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 16u40. De voorzitter wenst iedereen een mooie 
zomervakantie toe en ziet iedereen graag terug in de drukke septembermaand.  
 

 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 

____________________ 

 
 
 
 


