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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 
 
Mededelingen:  

 
- Op 1 juli 2018 overleed de heer Marcel Decoster, liberaal provincieraadslid van 1974-1978. Er 

wordt één minuut stilte gehouden.  

- Aan de ingang van de raadzaal is een promostand opgesteld t.v.v. Levensloop. Op 6 en 7 

oktober 2018 vindt Levensloop plaats. Een team van de provincie West-Vlaanderen neemt deel 

aan dit evenement. Raadsleden die wensen aan te sluiten bij dit initiatief kunnen zich tot de 

promostand wenden. 

- De volgorde van goedkeuring van twee agendapunten wordt gewijzigd bij de stemming.  Tijdens 

de behandeling van de agendapunten 11 en 13 dient het gewijzigde meerjarenplan van de 

orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende goedgekeurd te worden 

alvorens de budgetwijziging goedgekeurd wordt en er akte genomen wordt van het budget 

2019. 
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Op de banken: 

- Amendement op Agendapunt 5 
Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal Archief (materiele 
vergissing)  
Ingediend door gedeputeerde Guido Decorte 

- Amendement op Agendapunt 8 
Goedkeuring van het reglement betreffende uitzendarbeid (dit is aanbod gekomen in de 

commissies) 
Ingediend door gedeputeerde Carl Vereecke 

 
*** 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
 

Vraag nr. M/2018/63 

van de heer Anthony Dumarey, mevrouw Martine Van Brabant en de heer Wim 

Aernoudt 

Transmigratie 

 

De heer Anthony Dumarey, Open vld-raadslid, licht zijn vraag toe. Transmigratie beroert ons 

land, en meer specifiek de provincie West-Vlaanderen, al zeer geruime tijd. Het valt niet te 

miskennen dat de situatie de laatste weken en maanden uit de hand loopt, aldus de heer 

Dumarey. In januari werd op de autosnelweg in Jabbeke een transmigrant aangereden, in juli 

was er een steekpartij ter hoogte van de snelwegparking in Westkerke en in augustus was er 

een schietpartij op de snelwegparking van Jabbeke. De heer Dumarey verwijst ook naar het 

zeer recente dodelijk ongeval met een transmigrant ter hoogte van Mannekensvere. De 

situatie is dus zeer precair stelt de heer Dumarey. Het raadslid verwijst naar een 

negenpuntenplan dat op 10 september werd gelanceerd door minister Jambon en 

staatssecretaris Francken om de transmigratieproblematiek aan te pakken. In dit 

negenpuntenplan is een heel belangrijke rol weggelegd voor de provinciegouverneurs. Ze 

worden versterkt in hun rol om de burgemeesters te helpen en het federale beleid te vertalen 

naar de lokale besturen. De heer Dumarey zegt dat de West-Vlaamse gouverneur ook bij 

naam werd genoemd om meteen aan de slag te gaan omdat de problematiek in West-

Vlaanderen het meest acuut is. Zeer actueel zijn de burgmeesters van Jabbeke en Oudenburg 

die zich haasten om in de pers te komen om te benadrukken dat zij de snelwegparking willen 

sluiten, aldus de heer Dumarey. Het raadslid verwijst hierbij naar een aantal vorige 

raadszittingen waarin door de gouverneur werd aangehaald dat dit geen oplossing is en het 

economisch niet verantwoord is om deze parkings zomaar te sluiten. De heer Dumarey zegt 

dat de burgemeesters halsstarrig bij hun mening blijven, in die mate dat minister Weyts een 

gerechtsdeurwaarder naar Oudenburg heeft gestuurd om te laten vaststellen dat de gemaakte 

afspraken met Vlaanderen op de parking wel degelijk zijn nagekomen. De burgemeester van 

Oudenburg heeft zich nadien met veel morren bij deze beslissing neergelegd, aldus het 

raadslid. De heer Dumarey zegt dat zijn fractie het apprecieert dat de gouverneur in het 

verleden met betrekking tot het aanpakken van deze problematiek echt wel zijn best heeft 

gedaan. De vraag van de heer Dumarey werd begin september ingediend, dit nog voor in 

Jabbeke en Oudenburg de beslissing werd genomen om de parkings te sluiten. Hij wenst 

hierover echter wel de mening van de gouverneur te horen. De heer Dumarey vraagt hoe de 

gouverneur en de provincie naar aanleiding van het negenpuntenplan van minister Jambon en 

staatssecretaris Francken de transmigratiepolitiek concreet zullen aanpakken. Welke zijn 

precies de zaken die de gouverneur daaromtrent zal ondernemen en wat is de houding 

tegenover de burgemeesters van Jabbeke en Oudenburg met hun beslissing om de 

snelwegparking ‘s nachts te sluiten en welke maatregelen gaan hier eventueel tegen worden 

genomen door de gouverneur. Tot slot deelt de heer Dumarey mee dat hieromtrent de laatste 

weken heel wat vergaderingen werden georganiseerd. Hij had hierover graag een stand van 

zaken van de gouverneur vernomen. 

Mevrouw Martine Van Brabant, Vlaams Belang-raadslid, verwijst in haar vraag ook naar het 

negenpuntenplan van de bevoegde federale minister en staatssecretaris rond de aanpak van 
de transmigratie. Ondertussen zijn er sinds het indienen van haar vraag reeds heel wat zaken 

gebeurd, aldus mevrouw Van Brabant. Zij verwijst hierbij naar de saga rond de parking van 

Westkerke. Er zijn de gerichte nachtelijke acties en er is de stijgende privé-bewaking van ook 
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Infrabel. Zij wenst graag terug te keren op het actieplan. Eén van de actiepunten betreft het 

beter beveiligen van de haven van Zeebrugge. Volgens de minister van binnenlandse zaken 

vormt de structuur van Zeebrugge een extra handicap bij de beveiliging en dit door de 

inbedding in het dorp. Mevrouw Van Brabant verwijst naar een draft van het crisiscentrum 

van Binnenlandse Zaken waarin zou worden bepaald hoe het wel moet. Namelijk een vorm 

van publiek-private samenwerking waarbij de overheid en bedrijven in overleg met elkaar de 

nodige inspanningen verrichten. Het raadslid verwijst naar de belofte van de minister om 

tegen oktober in de uitbreiding van het korps met twaalf extra manschappen te voorzien. 

Deze manschappen zouden dan specifiek worden ingezet voor interventies tegen 

transmigranten en mensensmokkelaars. Daarnaast wil de minister meer technologie 

gebruiken voor het opsporen van illegale vluchtelingen. Het raadslid vraagt als het klopt dat 

er juridische moeilijkheden zijn bij het aansluiten van de private bewakingscamera’s met een 

politienetwerk. Na afloop van een bezoek van de federale minister wees de gouverneur nog 

op een groot hiaat. Mevrouw Van Brabant citeert de gouverneur: op het gebied van 

beveiliging is de transportzone in de haven zo lek als een zeef. Transmigranten kunnen er 

probleemloos in vrachtwagens kruipen. De bedrijven in de transportzone moeten volgens de 

gouverneur een consortium vormen om de beveiligingsposten te delen, aldus mevrouw Van 

Brabant. Mevrouw van Brabant vraagt als de gouverneur hier meer toelichting bij kan geven. 

De lokale en federale politie in Zeebrugge zullen deze administratieve afhandeling niet meer 

alleen moeten doen. Dit wordt gecentraliseerd in Steenokkerzeel. Eens de transmigranten 

getrieerd zijn zullen diegenen die het bevel tot uitwijzing hebben gekregen opgesloten worden 

in de refuge in Brugge in afwachting van hun repatriëring naar land van herkomst. Het 

raadslid vraagt als de capaciteit van dit gesloten centrum groot genoeg is. Een andere 

problematiek die mevrouw Van Brabant aanhaalt is het aspect van de gesloten parkings in 

Jabbeke. Zij vraagt of er problemen zijn gemeld bij het nemen van rusttijden door de 

chauffeurs in dorpskommen of op andere minder gepaste locaties. 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de gouverneur de laatste jaren geen enkele 

moeite heeft gespaard om de problematiek rond transmigratie in West-Vlaanderen te helpen 

onder controle te houden. De gouverneur hield er zich aan om in de raad regelmatig tekst en 

uitleg te geven. De heer Aernoudt zegt dat beide aspecten ten zeerste worden geapprecieerd. 

De laatste weken is de situatie rond de snelwegparkings vooral in Jabbeke en Mannekensvere 

en zeker ook Westkerke, niet uit het nieuws te bannen. Het leek bij momenten op een soap 

waarbij volgens N-VA de gemeenteraadsverkiezingen hun schaduw een beetje vooruit 

werpen. Uiteraard is de veiligheid van de omwonenden een belangrijke invalshoek benadrukt 

de heer Aernoudt. Maar tegelijkertijd hebben truckchauffeurs recht op menswaardige 

werkomstandigheden en mogen ook de veiligheidsrisico’s die migranten nemen, met soms 

noodlottige afloop, niet uit het ogen worden verloren. De investeringen vooral in Westkerke 

zijn niet gering. De heer Aernoudt verwijst hierbij onder meer naar de uitbreiding van de 

omheining. In totaal werd reeds anderhalf miljoen euro besteed. Uiteindelijk blijkt de parking 

in Westkerke inderdaad opnieuw ‘s nachts open te kunnen, zo heeft het raadslid het althans 

begrepen. De heer Aernoudt wil ook aandacht vragen voor de andere afritten. Er wordt 

vastgesteld dat in Gistel elke dag vrachtwagens, afkomstig van de autostrade, parkeren. Er 

kan zeker een rechtstreeks verband zijn met de soap van de laatste weken meent de heer 

Aernoudt, hoewel het volgens de heer Aernoudt ook niet zo verstandig van de deputatie was 

om op 800 meter van de afrit een tankstation gespecialiseerd in vrachtwagens te vergunnen. 

Het gaat wat verder dan alleen maar de beveiliging van dit tankstation. Als men dergelijk 

station gaat vergunnen, dan wordt het probleem volgens de heer Aernoudt uitgelokt en ook 

bij de omwonenden zit de schrik er de laatste weken zeker in. De heer Aernoudt had graag 

vernomen hoe de situatie op de parkings langs de E40 nu is. Welke maatregelen zijn intussen 

genomen en wat is er nog gepland in de nabije toekomst, besluit het raadslid zijn vragen. 

 

Antwoord 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat hij alle vragen min of meer heeft kunnen volgen 

en de problematiek hem ook niet vreemd is. De gouverneur zal proberen in globo te 

antwoorden. Het is inderdaad zo dat de minister van Binnenlandse Zaken Jambon de 

gouverneurs heeft gevraagd om nog meer te coördineren dan al het geval is en dit vooral ook 

in samenwerking met de directeur van de bestuurlijke coördinatie van de federale politie. Het 

gaat werkelijk om coördinatie, planning en het afstemmen van acties op basis van structureel 
overleg met de betrokken partijen. Dit gaat ook over de provincies heen, aldus de 

gouverneur. Straks zal ook worden gezien waarom dit uiteindelijk gebeurt. Het structurele 
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overleg is al een tijdje bezig zegt de gouverneur. Op het ogenblik dat de minister de 

gouverneur opdracht heeft gegeven, werd bij wijze van spreken reeds de volgende ochtend 

samen gekomen. Men probeert dit in te vullen, ook de samenwerking met de gerechtelijke 

overheden en met de federale lokale politiediensten. Op deze manier kan dit alles op een 

goede manier worden afgestemd, aldus de gouverneur. De gouverneur stelt vast dat het heel 

positief is dat bijna alle politiezones binnen de provincie West-Vlaanderen meedoen aan 

acties, ook in zones waar er nauwelijks geen of weinig transmigranten zijn. De solidariteit 

onder de politiezones binnen de provincie West-Vlaanderen is zeer groot. De gouverneur wil 

de korpschefs en de politiecolleges daarvoor danken. De acties zijn er vooral op gericht om te 

kijken hoe men in Zeebrugge raakt en hierop wordt vervolgens ingespeeld. De gouverneur 

hoopt dat de raadsleden begrijpen dat omwille van operationele redenen niet kan worden 

uitgeweid over de concreet geplande acties. Namelijk hoe de acties worden gedaan en wat de 

concrete opdrachten zijn bij het in kaart brengen van smokkelnetwerken. De gouverneur kan 

wel zeggen dat alle betrokken diensten zo kordaat als mogelijk proberen op te treden om de 

zaak van de transmigranten beheersbaar te houden binnen deze provincie en er geen 

tentenkampen komen. Dat is in feite de doelstelling, het blijft echter vaak dweilen met de 

kraan open zegt de gouverneur. Indien men hiertegen echter niet meer zou optreden komen 

er tentenkampen met alle gevolgen vandien. De gouverneur zegt dat de continue inzet van de 

politiediensten en overheden voor de detectie van transmigranten en mensensmokkelaars 

verzekerd blijft. Er zijn natuurlijk ook een aantal specifieke vragen geweest zegt de 

gouverneur. Eén van deze elementen zou nog deze middag, en hopelijk tegen vrijdagavond 

moeten kunnen worden afgerond. Er is de opdracht geweest van de minister en van het 

crisiscentrum om de trechter waar het allemaal om te doen is, zijnde de haven van 

Zeebrugge, nog beter te beveiligen dan hij op vandaag is. De gouverneur zegt dat de minister 

volgende week zijn Britse collega ontmoet. Men is aan het becijferen, samen met 

havenbestuur en alle mogelijke actoren, zoals bijvoorbeeld de scheepvaartpolitie, om 

uiteindelijk te weten komen over welke orde van bedrag wordt gepraat. Wat is reeds 

gerealiseerd en wat zijn in feite de grote noden. De gouverneur pleit al jaren, hij is tevreden 

dat ook de korspchef en de burgemeester van Brugge hem hierin volgen, voor een 

gemeenschappelijk commandocentrum. Er hangen in Zeebrugge meer camera’s dan in 

Duinkerke samen, de gouverneur vermoedt dat het er meer dan 600 zijn. De vraag is hoe 

deze camera’s op elkaar kunnen aansluiten met een toezichtsruimte. Hoe kan dit 

georganiseerd worden met een publiek-private samenwerking. Er moeten dan vervolgens ook 

een linken worden gemaakt, protocollen worden gemaakt en afspraken met de 

politiediensten, aldus de heer Decaluwé. De gouverneur begrijpt dat dit niet zomaar van de 

ene dag op ander dag kan worden gerealiseerd. Maar er is volgens hem echter veel potentieel 

en een gemeenschappelijk commandocentrum en toezichtsruimte met de private sector is 

volgens de gouverneur hoe dan ook noodzakelijk. Dit bestaat reeds in Duinkerke en Calais. 

Dergelijke realisatie zal evenwel geld kosten, aldus de gouverneur.  

Een tweede element dat in volle onderzoek is, mevrouw Van Brabant verwees ernaar in haar 

vraag, is de transportzone, er is daar geen beveiliging zegt de gouverneur. Men loopt bij 

manier van spreken binnen en buiten. Dit moet beveiligd worden zegt de gouverneur. Het is 

een waterbed effect. Er wordt enerzijds de 2XL’en gezien, de rest is al zeer goed beveiligd, 

maar de transportzone zal ook moeten beveiligd worden zegt de gouverneur. Het is een open 

deur politiek volgens de gouverneur. Hij is van mening dat de bedrijven die in deze zone 

gevestigd zijn, ook hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Met het havenbestuur, 

eventueel buiten het havengebied, met iedereen moet men proberen te kijken op welke 

manier dit kan worden aangepakt. De gouverneur geeft als voorbeeld het industrieterrein van 

Veurne waar met de private mensen ter plaatse wordt samengewerkt om zoveel als mogelijk 

het industrieterrein te beveiligen. Men is ermee bezig om dit op één of andere manier te 

kunnen implementeren. De gouverneur hoopt dat de minister die volgende week naar 

Engeland gaat, daar wat succes kan krijgen en men in Engeland beseft wat allemaal in België 

wordt gedaan. Wat in België wordt gedaan is ook voor Engeland. Hopelijk kunnen de Engelsen 

ook iets voor België doen. De Britten investeren grote bedragen in Frankrijk en bijna niets, 

buiten wat kleinigheden, in België. De gouverneur denkt dat de Engelsen dus overtuigd 

moeten worden om ook in België investeringen te doen.  

Een derde element waar de gouverneur in zijn antwoord verder op in wenst te gaan is de 

capaciteit van de gesloten centra. Vorige week is er een regeringsbeslissing geweest om deze 
op te trekken naar 300. De gouverneur pleit voor een versnelde implementatie. De reden 

hiertoe is dat er reeds twee grootschalige acties zijn gebeurd, één zelfs nog deze week. De 
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capaciteit in Steenokkerzeel is te klein, de zones moeten dergelijke zaken hierdoor opnieuw 

zelf afhandelen. De gouverneur pleit ervoor dat zo snel als mogelijk deze 300 plaatsen 

worden geïmplementeerd, zodanig dat de zones deze zaken niet zelf meer moeten 

afhandelen. Dat is volgens de gouverneur één van de elementen die toch naar voor zou 

moeten komen.  

Vervolgens gaat de gouverneur over naar de kwestie betreffende de vrachtwagens in de 

dorpskernen. De gouverneur zegt eerlijk dat hij geen problemen gemeld heeft gekregen rond 

vrachtwagens in dorpskommen en –kernen. Hij wil hiermee niet gezegd hebben dat er geen 

problemen zouden zijn, maar hij heeft ze nog niet gezien. Meldingen over vrachtwagens op 

toegangswegen krijgt hij wel, maar hij heeft nog geen zware problemen vernomen. Als er 

problemen zouden zijn vraagt de gouverneur dit te melden. Ook de lokale politie doet terzake 

haar job, aldus de heer gouverneur. Het CEK  bezorgde ondertussen ook tien extra 

politiemensen. Ze waren aangekondigd voor de maand oktober, maar zijn hier al sinds vorige 

week donderdag. Deze mensen draaien al volop mee in de verschillen acties zegt de 

gouverneur. Er moet stap voor stap worden gewerkt. 

Vervolgens gaat de heer Decaluwé over naar de problematiek rond de snelwegparkings. De 

gouverneur wenst het eerst te hebben over de concrete situatie in Westkerke. De 

burgemeester heeft inderdaad de parking gesloten. De gouverneur wijst er op dat dit ook tot 

de bevoegdheden van een burgemeester behoort. Een burgemeester kan autonoom zaken 

sluiten op zijn grondgebied. Als dit een snelwegparking of bijvoorbeeld een discotheek betreft, 

als de veiligheid in het gedrang komt naar het oordeel van de burgmeester en ook na advies 

van een aantal mensen kan hij, al dan niet autonoom, tot sluiting overgaan. De parking van 

Westkerke is sedert eergisteren opnieuw 24 uur op 24 uur open deelt de gouverneur mee. Dit 

op vraag van minister Weyts en ook na enige bemiddeling van de gouverneur zelf. De 

gouverneur zegt dat hij begrip heeft voor alle standpunten, maar als de 

vrachtwagenchauffeurs van Groot-Bijgaarden tot in Duinkerke geen enkele stopplaats meer 

hebben, voelt men ook wel aan dat dit niet meer klopt. Men moest daar op één of andere 

manier iets doen. De minister heeft ook inspanningen gedaan om de flankerende maatregelen 

te verhogen, zijnde onder meer de herstelling van de omheining en een aantal andere 

flankerende maatregelen rond private beveiliging, die zeker tot eind september van kracht 

zullen zijn. Wat betreft de ANPR-camera’s is er wat kafka-discussie geweest. De camera’s 

waren er, maar er was nog discussie over wie de zes meter glaskabel moest betalen. De 

gouverneur zegt dat  van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om te forceren dat dit door 

de federale overheid zal worden betaald. De gouverneur hoopt dat deze camera’s morgen of 

ten laatste maandag werken. Ook voor de observatiecamera’s is men dit aan het bekijken. Als 

er private bewaking is, zijn observatiecamera’s misschien minder belangrijk, aldus de 

gouverneur. Hoe meer dingen je hebt hoe beter, stelt de gouverneur. De gouverneur heeft 

ook tegen de burgemeester gezegd dat de zaak dagelijks zal blijven worden gemonitord. Men 

krijgt dagelijks een rapport over de situatie. Er zal dan worden bekeken hoe het allemaal 

verloopt. De gouverneur wil duidelijk een onderscheid maken tussen de parking van Jabbeke 

en de parking van Westkerke. De gouverneur herinnert er aan dat toen er overal heisa rond 

de snelwegparkings was, minister Weyts in overleg met de gouverneurs in feite ook een 

snelwegparkingplan heeft gemaakt waarin is ingepland dat in Westkerke de truckers  ’s 

nachts langdurig op een veilige manier kunnen rusten. De parking in Jabbeke zal ’s nachts 

niet meer open zijn voor vrachtwagens, omdat in het plan Weyts is voorzien om in Jabbeke ’s 

nachts geen vrachtwagens meer toe te laten. De gouverneur denkt dat op dit vlak een stukje 

duidelijkheid moet komen. Er moeten ook nog infrastructurele werken gebeuren, de auto’s 

kunnen ’s nachts immers wel nog binnen. Dat loopt en gebeurt met de nodige begeleiding 

achter de schermen. De gouverneur zegt af te wachten wat er uiteindelijk zal gebeuren. De 

gouverneur zegt dat hij aan de andere kant wel begrip heeft voor de burgemeester van 

Jabbeke. De ene kant van de parking komt bijna tot in dorpskern, met alle gevolgen van dien: 

er werden reeds tentenkampen opgeruimd. De heer Decaluwé zegt dat men de zaak blijft 

opvolgen in de hoop dat de zaak beheersbaar blijft. Dit is uiteindelijk de doelstelling zegt de 

gouverneur. Er dienen veel inspanningen te gebeuren, zodat dat deze zaak kan opgelost 

worden. Iedereen weet dat dit niet kan. De gouverneur is van mening dat alles op alles moet 

worden gezet, om vooral de mensensmokkelaars te pakken. De gouverneur wijst ook op het 

feit dat, hoewel dit weinig in de media aan bod komt, er ook economische schade geleden 

wordt. De gouverneur hoort dat men in bepaalde bedrijven tot 15.000 euro per maand aan 
herstellingen moet doen. Er worden voor miljoenen euro’s aan ladingen verbeurd verklaard 

als een transmigrant in de ladingen terecht komt. Dit komt allemaal niet in media, maar is wel 
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de harde realiteit, aldus de gouverneur. De gouverneur zegt dat men moeten zoeken om dit 

op een menswaardige manier aan te pakken, het gaat uiteindelijk altijd om mensen. Het zijn 

vooral de mensensmokkelaars die het leven onmogelijk moeten worden gemaakt maken in de 

hoop dat de zaak beheersbaar blijft en de druk in België zeker niet toeneemt. Op dat vlak is 

de gouverneur echter niet zo optimistisch. Jaren terug werden in de raad reeds de eerste 

vragen over dit onderwerp gesteld en ging het om landen als Turkije, Griekenland en Italië. 

Nu zijn er ook Marokko en Spanje. De gouverneur zegt dat in het Baskenland grote acties 

gebeuren om de transmigranten tegen te houden. Eénmaal door het Baskenland zit men op 

de weg naar Duinkerke, Zeebrugge en de hoek van Holland. De gouverneur zegt dat dit moet 

opgevolgd worden en dit met het volk dat er is. De gouverneur zegt dat er nog steeds een 

gebrek aan capaciteit is. Men laat de transmigranten vaak lopen, dit omdat er onvoldoende 

mensen zijn om deze mensen ook op een menswaardige manier op te vangen. Als de 

transmigranten in België komen moet dit op een menswaardige manier gebeuren. Er is geen 

volk genoeg meer om het grote aantal transmigranten zelf aan te houden op een veilige 

manier. De heer gouverneur zegt dat telkens getracht de zaak beheersbaar te houden. 

 

Repliek 

De heer Dumarey dankt de gouverneur voor zijn omstandig antwoord. Hij heeft genoteerd dat 

de gouverneur de flankerende maatregelen verder zal opvolgen. De slimme camera’s, het 

netwerk daarvan zal van cruciaal belang zijn zegt het raadslid. Voor de parking van 

Westkerke zal het belangrijk zijn dat op termijn wordt gekeken voor het volledig afsluiten van 

de parking met slimme hekkens en camerasystemen waarbij er inderdaad permanente 

bewaking zal zijn. Als daar kan worden aan meegewerkt is dit een bijzonder goede zaak, 

aldus de heer Dumarey. 

Mevrouw Van Brabant wenst de gouverneur te bedanken voor zijn uitvoerig antwoord. 

De heer Aernoudt wil de gouverneur feliciteren voor zijn inzet voor de problematiek rond de 

transmigranten. Hij denkt dat het heel belangrijk is dat alle diensten met een open geest 

samen samenwerken en oplossingen zoeken. Het raadslid denkt dat de gouverneur hiertoe 

een goede coördinator is. 

 

Vraag nr. M/2018/64 

van de heer Kurt Himpe 

Dreigend energietekort in november  

 

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Dit weekend deelde het planbureau 

mee dat de kans bestaat dat in november in sommige gemeenten op bepaalde uren geen 

stroom zal zijn. Aanleiding hiertoe is de inactiviteit van zes van de zeven kernreactoren in ons 

land. Intussen blijkt meer en meer dat er een energietekort dreigt, volgens de laatste 

berichten van netbeheerder Elia zelfs in de maanden januari en februari. Daardoor is de kans 

groot dat het afschakelplan moet worden geactiveerd, aldus de heer Himpe. De heer Himpe 

heeft hierbij een aantal vragen. Hij vraagt als het klopt als sinds de invoering van het 

afschakelplan een aantal jaar geleden, toen was er immers ook reeds sprake van een 

energietekort, dit plan nog een actualisatie kreeg. Zijn er voor de provincie West-Vlaanderen 

nog aanpassingen gebeurd tegenover de eerdere versies van het plan. De heer Himpe zegt 

dat in tegenstelling tot plotse stroomonderbrekingen, de overheid zich wel degelijk concreet 

kan voorbereiden bij een opduikende elektriciteitschaarste. Het federale crisiscentrum zorgt 

voor een nauwe samenwerking met de diensten van de gouverneurs, de burgemeesters, de 

federale en regionale overheden, bedrijfsfederaties enzovoort. Samen kunnen ze zoveel als 

mogelijke anticiperen op potentiele gevolgen en kunnen ze preventieve acties ondernemen. 

De vraag van de heer Himpe is wanneer in West-Vlaanderen het voorbereiden voor het 

dreigende energietekort wordt opgestart en er nog bepaalde knelpunten zijn. 

 

Antwoord 

De gouverneur antwoordt dat de problematiek is wat ze is. Als men tien jaar geleden zou 

gezegd hebben dat er nu echt een dreigend elektriciteitstekort komt, had men waarschijnlijk 

gezegd dat dit in België nooit zal gebeuren. Het is echter wel de realiteit, aldus de heer 

Decaluwé. Het afschakelplan is reeds in 2005 uitgewerkt door Elia. Dit plan kan automatisch 

geactiveerd worden in geval van een incident met het hoogspanningsnetwerk. De gouverneur 
verwijst hierbij naar een ongeval van jaren terug waarbij een cruiseschip ergens een 

hoogspanningskabel raakte wanneer hij van Bremen kwam en er hierdoor een groot probleem 
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was in grote stukken van Duitsland en daarbuiten. Het plan kan ook manueel geactiveerd 

worden. Manueel activeren betekent niet dat er acht grote hendels zijn waarbij de gouverneur 

indien nodig aan de hendels trekt, aldus de gouverneur. Het plan is in ieder geval goed 

uitgewerkt zegt de gouverneur en dit om black outs te vermijden. Een black out betekent dat 

alles zou uitvallen. De heer gouverneur gaat over naar de vraag als er in 2015 wijzigingen zijn 

geweest. Hij zal deze niet allemaal overlopen, maar de grootste wijziging heeft betrekking op 

de territoriale invloed. Rond 2015 waren er 32 gemeenten die geïmpacteerd konden worden 

door het plan, op vandaag zijn dat er 55. De heer Decaluwé verwijst naar de media, kranten 

en kaarten waarin dit alles kon gezien worden. De reden hiertoe is dat een aantal prioritaire 

gebruikers zijn ingevoegd, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die erkend zijn door de FOD 

Volksgezondheid, hulpverleningscentra, provinciale crisiscentra enzovoort. Op dat vlak heeft 

men dit wat meer uitgespreid. Maar de cruciale infrastructuurnetten zijn gevrijwaard (er was 

wat discussie over de haven van Gent, die nu ook voor een stuk is gevrijwaard). Alle 

betrokken gemeenten werden hier destijds over gecontacteerd en aangemaand om de diverse 

voorbereidingen te treffen. Alle gewijzigde info wordt elk jaar aan de respectievelijke 

gemeenten overgemaakt deelt de heer gouverneur mee. Dit alles wordt ook mee voorbereid 

met de diensten van de  gouverneur. Naast een aangekondigde afschakeling is het immers 

niet onwaarschijnlijk dat plots ook een incident kan gebeuren. De betrokken gemeenten 

moeten daar voor een stuk op voorbereid zijn. Ook het provinciaal afschakelplan West-

Vlaanderen werd geactualiseerd. De gouverneur maakt duidelijk dat dit plan in feite jaarlijks 

wordt geactualiseerd. Het gaat dan niet over de structuur van het plan, maar eerder over 

kleinere technische aanpassingen. Het elektriciteitsnet verandert immers ook, er zijn meer en 

meer gedecentraliseerde elementen. Men probeert dus jaar per jaar up te daten, deelt de 

gouverneur mee. Deze update gaat opnieuw door op 1 november 2018 en blijft van 

toepassing tot en met 31 oktober 2019. De gouverneur moet echter eerlijk zeggen dat tot op 

vandaag  de update voor vanaf 1 november nog niet werd ontvangen en ook nog niet te zien 

is op de beveiligde website van het crisisportaal. De heer Decaluwé deelt mee dat zijn 

diensten dit dossier continue opvolgen. Het opstarten van specifieke voorbereidingen is 

momenteel ook niet nodig zegt de gouverneur, er zitten in het plan immers ook alarmfases 

voorbereid. De heer Decaluwé kan op vandaag ook nog geen melding geven van specifieke 

knelpunten. Als er problemen zijn zal zo snel als mogelijk worden samen gezeten met de 

betrokken personen. De gouverneur geeft een kleine kanttekening mee, het dossier is een 

dossier op papier, zeker voor de provincie West-Vlaanderen. Dit in tegenstelling tot grote 

incidenten op zee of op de weg, waar de provincie wel al een enorme grote ervaring in heeft. 

Op dit moment is bovenstaande nog altijd een papieren dossier, dat de provincie West-

Vlaanderen in realiteit nog niet heeft meegemaakt. De heer gouverneur hoopt dat het dossier 

geen realiteit hoeft te worden. Op het ogenblik dat het plan wel geactiveerd dient te worden, 

zal maar zijn deugdelijkheid  bewezen kunnen worden. Dan kan worden gekeken worden, 

samen met de gemeentebesturen die geïmpacteerd zijn, als het plan op een goede manier zal 

stand houden. Als er sprake zal zijn van stroomonderbreking is dit normaal gezien geen volle 

dagen aan een stuk, dit wordt verspreid over verschillende zones, meestal tussen 17 en 20 

uur, aldus de heer gouverneur. De gouverneur besluit dat dit is vooropgesteld als alles op 

goede manier verloopt. 

 

Repliek 

De heer Himpe dankt de gouverneur voor zijn antwoord en zegt dat hij zijn handen vol heeft 

om heel wat problemen op te volgen. Het raadslid is er zeker van dat de gouverneur, net 

zoals de problematiek van de transmigratie, dit zeer secuur zal opvolgen en er voor zal 

zorgen dat de provincie bij calamiteiten in goede handen is.  

 

Vraag nr. M/2018/65 

van de heren Kurt Ravyts en Hugo De Plecker  

Marien Ruimtelijke Plan 

 

De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat er de voorbije dagen en weken twee 

dossiers aan de kust nogal vrij urgent in het nieuws waren. Namelijk de openbare raadpleging 

rond het Marien Ruimtelijk Plan van de staatsecretaris enerzijds en anderzijds het complex 

project kustvisie van de Vlaamse overheid. Rond beide aspecten hebben de 
kustburgemeesters, zeker deze van Knokke-Heist en deze van Koksijde in het bijzonder van 

zich laten horen. Wat Koksijde betreft is men niet tevreden over het feit dat er voor de kust 
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van Koksijde een zone zou komen voor commerciële en industriële activiteiten. Wat betreft 

Knokke-Heist ging het over de beruchte eilandjes of eiland in het kader van het complexe 

project kustvisie naar aanleiding van de kustverdediging en de kustwering. Er zijn ook 

voorstellen van gemeenteraadsleden, in Blankenberge bijvoorbeeld, om een 

verduiningsproject te starten tussen Blankenberge en Zeebrugge, aldus de heer Ravyts. Men 

is blijkbaar vanuit deze lokale besturen niet tevreden met de inspraakprocedures. De heer 

Ravyts kijkt hierbij naar het stakeholdersforum rond het complex project kustvisie, geleid 

door de gouverneur, waar de deputatie ook in zetelt. De heer Ravyts vraagt als de deputatie, 

het provinciebestuur überhaupt, een visie op deze zaken heeft. Het raadslid is van mening dat 

ze die zou moeten hebben, aangezien het provinciebestuur zich bezig houdt met toerisme, 

meerbepaald kusttoerisme, met visserij, met ruimtelijke ordening en ook betrokken is in een 

territoriaal ontwikkelingsprogramma. De heer Ravyts verwijst naar de streekwerking en 

gebiedswerking rond de kust en vraagt waar de deputatie, het provinciebestuur, in deze blijft 

met een visie. De heer Ravyts verneemt graag als deze er reeds is. 

De heer Hugo De Plecker, Open Vld- raadslid, verwijst naar het lot van het kleine stukje 

Noordzee in de provincie West-Vlaanderen. Over het Marien Ruimtelijk Plan is het laatste 

woord nog niet gevallen, aldus de heer De Plecker. Het raadslid zou soms denken dat dit plan 

losse vingerwerk is. Er werd ten eerste geen rekening gehouden met toerisme en economie, 

maar ook niet met de landschappelijke impact. En ten tweede, volgens het concept van dit 

plan behoort visserij niet tot een commerciële of industriële activiteit, stelt de heer De 

Plecker. Wat het landschappelijk verzicht betreft, denkt het raadslid dat dit in België, één van 

de weinige, zo niet het enige verzicht is dat er nog is, namelijk van aan de zeedijk tot aan de 

horizon. De heer De Plecker verwijst vervolgens naar de ruimtelijke ordening op zee. Hij heeft 

een kaart bij zich, afkomstig van de Nederlandse vissersbond. Dit is slechts een indicatie zegt 

de heer De Plecker. De ruimtelijke ordening op zee gaat niet enkel over vissersbootjes en 

tankers die je ziet passeren, maar gaat ook over boeien en platformen, windmolenparken en 

de visserijgebieden. Ruimtelijke ordening op zee gaat ook over wat zich onder zee afspeelt. 

Onder water liggen bijvoorbeeld meer dan 7000 kilometer leidingen. Vanuit Zeebrugge loopt 

een elektriciteitskabel naar Engeland en in Belgïe komt ondergrond gas binnen vanuit 

Noorwegen. Er bestaan zelfs al files met de schepen, aldus de heer De Plecker. De volgende 

stap, zegt de heer De Plecker, was om een proefeiland voor de horizon van Knokke-Heist te 

leggen. In eerste instantie om de grote stormen af te breken en de waterspiegel. Het raadslid 

vindt het raar dat hij geen enkele kern heeft horen spreken over de fysicawet van de 

communicerende vaten. Wat een proef of test op zich betreft, zoals bijvoorbeeld een platform 

dat in wetenschappelijke onderzoek doet en men van plan is te leggen voor de haven van 

Oostende, dat moet volgens de heer De Plecker worden aangemoedigd. In de gemeente 

Knokke-Heist is er ook zoiets aan het groeien dat wetenschappelijk zal benaderd moeten 

worden. Het raadslid geeft als voorbeeld de dam van Zeebrugge die reeds verhoogt en binnen 

10 jaar aan het casino van Knokke zal staan. De zee trekt achteruit en dit verhoogt 

automatisch. Dit zijn de natuurlijke buffers. De heer De Plecker wil er op wijzen dat de 

schepen die van de estuaire vaart vanuit Antwerpen komen, een heel belangrijk aspect 

vormen. Voor het eiland aan de kust zullen de schepen over het algemeen maar zes beaufort 

aankunnen. Als het aan de andere kant van eiland negen beaufort is zit men met een 

probleem zegt het raadslid. Een kleine studie werd gelanceerd, op den duur is er een 

proefballon en vervolgens een masterplan, aldus de heer De Plecker. Deze keer is dit 

gecounterd door Knokke-Heist in eerste instantie en vervolgens door de kustburgmeesters 

samen. De heer De Plecker richt zijn vraag aan gedeputeerde De Block. Hoe ziet hij het om de 

belangen van de zeehorizon in functie van de werkgelegenheid in de typische economische 

kustsectoren te vrijwaren voor verder onheil. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, antwoordt dat met de deputatie deze voormiddag een advies werd 

uitgebracht op het Marien Ruimtelijk Plan dat het plan zou moeten vastleggen voor 2020 tot 

2026. De gedeputeerde denkt dat het in deze zaak belangrijk om niet te polariseren. Het is zo 

dat dit advies, het Marien Ruimtelijk Plan op zich, heel veel kansen biedt naar nieuwe vormen 

van ondernemerschap en onderzoeken, waar economische en ecologische kansen inzitten. De 

gedeputeerde geeft als voorbeelden ondernemerschap rond aquaculturen en ook energie 

winning, wat naar klimaat toe heel goed kan zijn. Hij verwijst hierbij onder meer naar de vier 
gigawatt aan windenergie. Daarnaast wordt in het plan ook verwezen naar een 

onderzoekplatform voor de kust van Oostende. Een ander aspect van dit plan is de 
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bescherming van de kustlijn tegen overstromingen. Dat zijn de positieve kanten van het 

verhaal en van het Marien ruimtelijk plan, maar zoals alle complexe zaken zijn er naast 

kansen ook bedreigingen en die zijn ook aanwezig in het plan, aldus de heer Naeyaert. Deze 

zijn niet min zegt de gedeputeerde. De eerste bedreiging is misschien ook de belangrijkste en 

dat is het open zeezicht. De gedeputeerde verwijst hierbij naar het toerisme. Er werken 

42.000 mensen in het toerisme aan de kust. Het behoud van het open zeezicht, de 

belangrijkste troef die er is aan de kust, is een heel belangrijk element om mee te nemen in 

het effectief realiseren van zaken in kader van de uitvoering van het Marien Ruimtelijk Plan. 

Ten tweede  en dit is waar bovenstaand onderzoek ooit mee is beginnen, is dat de impact op 

de kustvisserij zeker niet onderschat mag worden. De heer Naeyaert legt uit dat dit ook de 

reden is waarom hij antwoordt op de vragen omtrent het Marien Ruimtelijk Plan. Het kan 

volgens de heer Naeyaert niet zo zijn dat de vissers geen kansen meer hebben om de 

kustvisserij te gaan ontwikkelen. Op dat vlak denkt de gedeputeerde dat het belangrijk is dat 

het Marien Ruimtelijk Plan voor een stuk wordt bijgestuurd. In eerste instantie geeft men 

indruk dat men meer mogelijkheden creëert voor de kustvisserij door van 3 mijl naar 4,5 mijl 

te gaan. Dit zou er toe leiden dat er in de buurlanden net minder kansen zouden worden 

gecreëerd voor kustvisserij. Het is belangrijk dat het Marien Ruimtelijk Plan ook op dat vlak 

wordt bijgestuurd. De deputatie vindt het van belang dat de definities die in het plan staan 

verduidelijkt worden. Wat is een commerciële industriële activiteit en wat kan en mag 

daarvan de impact zijn. De gedeputeerde gaat over naar een belangrijk aspect: de impact. Er 

staan in het plan heel veel mogelijkheden die zouden gerealiseerd kunnen worden, maar als 

ze allen zullen gecombineerd worden, wat geeft zal dit dan geven vraagt de gedeputeerde 

zich af. Elke individuele maatregel, hoe groot ziet men dat, hoe zal worden omgegaan met 

zuinig ruimtegebruik. Vanuit de deputatie wordt ervoor gepleit dat dit voor elke individueel 

dossier in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan zal worden gerealiseerd. Er dient een 

impactanalyse te gebeuren die alle elementen  die hier als bedreigingen worden omschreven 

meenemen, vooraleer effectief wordt besloten om zo’n maatregelen te realiseren. De 

deputatie is van mening dat het goed zou zijn indien er een participatief proces wordt 

opgestart met de bewoners en de belevers van de kust. De deputatie is ervan overtuigd dat 

mensen aan de kust ook de kansen willen zien van wat er allemaal op tafel ligt, maar er 

uitgebreider kennis mee willen maken om dan tot een evenwichtig verhaal te komen. De heer 

Naeyaert meent dat het goed zou zijn dat naar de toekomst toe zo’n participatief proces 

wordt gelopen. De gedeputeerde heeft in het verleden ook reeds overleg gehad tussen vissers 

enerzijds en mensen met plannen naar aquacultuur en andere zaken op zee anderzijds. 

Daaruit blijkt als men met elkaar praat en beter onderzoekt wat men precies wenst, dit een 

betere kans geeft om minder steekvlamstandpunten te krijgen. De dialoog en dat overleg op 

dat vlak dient georganiseerd te worden. Er is inderdaad in het kader van het complexe project 

kustvisie reeds een beladen vorm van overleg geweest, er is een ambtelijk overleg geweest 

op 19 juni van dit jaar, waar een vertegenwoordiger van de gebiedswerking aanwezig was, 

maar echt intensief kan men dat niet noemen als overleg tussen provincie en andere 

overheden enerzijds en diegenen die dit plan hebben in gang gestoken anderzijds, aldus de 

gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat zeker nog een weg af te leggen is om binnen dit 

Marien Plan, dat in se heel veel kansen geeft, een mooi evenwicht tussen de kansen en de 

bedreigingen die moeten gecounterd worden bij de realisatie van die maatregel, te kunnen 

vinden. 

 

Repliek 

De heer Ravyts dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en zou als raadslid zeer graag in 

kennis worden gesteld van dit advies (dat op de voorlaatste dag van het openbaar onderzoek, 

nipt op tijd,  werd ingediend, aldus de heer Ravyts). Het raadslid betreurt samen met de 

gedeputeerde, zo heeft hij de gedeputeerde toch begrepen, dat de inspraakprocedure van 

minister Weyts, het stakeholdersforum, rond het complex project nu niet bepaald op volle 

toeren draait. Hij hoopt dat dit in de volgende maanden en jaren wel het geval zal zijn. Dan 

zal hij, als de kiezer het hem toelaat, ook de volgende deputatie over dit onderwerp 

interpelleren. 

De heer De Plecker bedankt de gedeputeerde voor zijn antwoord. Het is volgens hem een 

bemoedigend antwoord. Hij vraagt als hij hier uit mag besluiten dat alle kustburgemeester in 

de provincie samen aan de zelfde zeilen zullen trekken om de horizon te kunnen bewaren. 
De gedeputeerde antwoordt dat dit het geval zal zijn als de kiezer het hen toelaat. 
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Vraag nr. M/2018/66 

van mevrouw Gerda Schotte 

Verloop en opvolging Waterfront 

 

Vraag 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt dat op 29 juni het Waterfront 

plaatsvond en dat ze, net zoals vele anderen, waaronder ook een aantal provincieraadsleden, 

aanwezig was in Zeebrugge. Alle nodige attributen, waaronder het bootje, werden uitgereikt 

en de deelnemers mochten plaatsnemen aan de waterlijn. Daarna ging het echter fout. Er 

kwamen herhaaldelijk tegenstrijdige instructies zoals ‘in het water gaan staan’, ‘terug uit het 

water’, terug in het water’. Dat was absoluut niet duidelijk. In de verte zag men de helikopter 

aankomen die het gebeuren aan het filmen was voor de tv-uitzending en groot was de 

verbazing toen de helikopter ter hoogte van Blankenberge rechtsomkeer maakte en de 

deelnemers in Zeebrugge de boodschap kregen dat de tv-uitzending was afgelopen. Daarop 

ging iedereen naar huis met een gevoel dat men wat was gebruikt. 

Mevrouw Schotte vraagt hoe het komt dat een evenement dat van Oostende tot Zeebrugge 

zou worden uitgerold plots vroeger is gestopt, of er aan de aanwezige deelnemers in 

Zeebrugge achteraf enige uitleg of verontschuldiging is gestuurd omdat ze er eigenlijk zonder 

reden hadden gestaan en of het mogelijk is om in de zesde commissie van oktober een 

volledige evaluatie te krijgen van het Waterfront, waaronder kostprijs, publieksbereik, 

enzovoort. Tevens vraagt ze een evaluatie van het project ‘Gone West’. 

 

Antwoord 

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, wijst er eerst op dat ze graag de vragen voor 

de mondelinge vraagstelling op voorhand ontvangt. Dat was hier niet het geval. De 

vraagstelling gaat over een klein onderdeel van het Waterfront, waarvan men niet tevreden is 

omdat de helikopter die de televisiebeelden doorstuurde niet is voorbijgevlogen. Het verrast 

mevrouw Vanlerberghe dat de vraagstelling niet om de inhoud van de herdenking gaat maar 

om het uitzenden van televisiebeelden. Een groot evenement als Waterfront op die manier 

evalueren is dan ook een beetje kort door de bocht gaan. 

In Zeebrugge was er een gebrek aan medewerkers. Dat was ook het geval in De Haan. Voor 

het aantrekken van medewerkers werd een eventbureau ingeschakeld. Blijkbaar zijn een 

aantal mensen niet afgekomen en heeft een deel van de medewerkers de briefing niet goed 

opgevolgd. Ondertussen is met de bewuste firma een schikking getroffen en zal de provincie 

de kosten niet betalen. 

Mevrouw Vanlerberghe wijst erop dat ze, omwille van het feit dat ze zich door het niet vooraf 

bezorgen van de vragen niet heeft kunnen voorbereiden, niet verder in detail op de 

vraagstelling zal ingaan. De materie zal in oktober/november opnieuw aan bod komen in de 

zesde commissie, op basis van de binnengekomen evaluaties. De nadruk zal daarbij liggen op 

de doelstelling van het gebeuren en niet op het traject dat de helikopter heeft afgelegd. 

 

Repliek 

Mevrouw Schotte zegt dat ze de vraag had kunnen stellen in de commissie. De zesde 

commissie heeft echter niet plaatsgevonden en mevrouw Vanlerberghe was niet aanwezig in 

de AZF-commissie, waar de punten voor mevrouw Vanlerberghe wel naar voor zijn gekomen. 

Het gaat haar ook niet om het feit of de helikopter al dan niet is overgevlogen. Ze vertolkt 

enkel de mening van de mensen die in Zeebrugge aanwezig waren en zich afvroegen hoe de 

organisatie in elkaar stak. Ze zal de volledige evaluatie in de commissie afwachten. 

Mevrouw Vanlerberghe wijst erop dat, indien de klachten zo diepgaand waren, mevrouw 

Schotte als provincieraadslid contact met haar of met de betrokken diensten had kunnen 

opnemen. Alle binnengekomen klachten zijn ondertussen behandeld en mevrouw 

Vanlerberghe kijkt uit naar de zesde commissie om, zonder de aanwezigheid van media, 

verder te werken. 
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Vraag nr. M/2018/67 

van de heer Marc Vanwalleghem 

Varkenspest 

 

Vraag 

De Heer Marc Vanwalleghem, CD&V-raadslid, zegt dat het nieuws over de Afrikaanse 

varkenspest die in de provincie Luxemburg bij everzwijnen is vastgesteld een domper vormt 

op de bloeiende varkenssector in West-Vlaanderen. Onzekerheid bij de bedrijven en een 

zware ineenstorting van de prijzen door de genomen maatregelen door de afzetlanden 

bepalen de moeilijke en ongunstige toestand. 

De heer Vanwalleghem vraagt wat de provincie in Vloethemveld en omgeving heeft gedaan 

om de populatie everzwijnen terug te dringen, wat de actuele stand van zaken is inzake 

aanwezigheid van everzwijnen en wat er concreet zal gebeuren in het kader van de 

Afrikaanse varkenspest. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de populatie everzwijnen in Vloethemveld een 

geïsoleerde populatie is. De populatie is in die omgeving niet vanzelf gekomen maar is 

waarschijnlijk geïnitieerd door een hobbyist. Vloethemveld is voor everzwijnen een goede 

habitat, met enerzijds bos en anderzijds landbouwvelden met veel maïs waarin everzwijnen 

zich kunnen verstoppen. In 2013 hebben enkele landbouwers met de provincie contact 

opgenomen om grote schade door woelende everzwijnen aan hun groententeelt te melden. 

Vanuit de provincie is toen een overleg opgestart tussen jagers, het Agentschap Natuur en 

Bos en landbouwers om de populatie everzwijnen onder controle te krijgen. Een aanvankelijk 

wantrouwig overleg is daarna geëvolueerd tot een goede samenwerking tussen de 

verschillende partners. Ieder jaar wordt eind februari een drukjacht georganiseerd. De eerste 

keer zijn er 34 everzwijnen geschoten. De jaren daarop is het aantal afgeschoten everzwijnen 

verminderd omdat ook het aantal aanwezige everzwijnen was verminderd. Alle partijen 

werken sterk verder aan het onder controle houden van de populatie. Het is geen goed idee 

om op dit moment in het gebied een drijfjacht te organiseren omdat de dieren zich zouden 

kunnen verspreiden en verder wegtrekken. Momenteel is er geen enkele link tussen de 

varkenspest en de populatie everzwijnen in Vloethemveld. 

Naar de varkenspest toe is er echter ook een vorm van informeren. De provincie heeft geen 

bevoegdheden omtrent varkenspest maar vanuit Inagro worden nieuwsberichten geplaatst 

over bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen die kunnen worden genomen. Er is ook bilateraal 

overleg met landbouwers en varkenshouders die met vragen zitten. De provincie levert op die 

manier, binnen de mogelijkheden die er vanuit de provincie zijn, een bijdrage om ervoor te 

zorgen dat hiermee op een zorgvuldige manier wordt omgesprongen. 

 

Repliek 

De Heer Vanwallegehem bedankt de heer Naeyaert voor de alertheid die de provincie aan de 

dag legt. 

 

Vraag nr. M/2018/68 

van de heer Herman Lodewyckx 

Maximumfactuur provinciaal onderwijs 

 

Vraag 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat er op 30 augustus een discussie is 

losgebarsten over de maximumfactuur in het secundair onderwijs. De vraag is gekomen 

vanuit het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, vzw Schulden op School en het ACV. Twee 

jaar geleden heeft de provincie Antwerpen, onder impuls van gedeputeerde Verhaert van de 

sp.a, de maximumfactuur ingevoerd voor het provinciaal onderwijs. Ook in Zottegem is in het 

PTI, vergelijkbaar met het PTI van de provincie in Kortrijk, een maximumfactuur ingevoerd.  

Het invoeren van de maximumfactuur kan blijkbaar in andere provincies en de heer 

Lodewyckx vraagt wat de positie van de deputatie is ten opzichte van het invoeren van een 

maximumfactuur voor de provinciale technische scholen. 
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Antwoord 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de vraag niet nieuw is en door de deputatie 

aan de directie van het PTI is gesteld. Vooraleer te antwoorden zal het PTI eerst omschrijven 

wat onder een maximumfactuur mag worden verstaan. In de provincie Antwerpen bevat de 

maximumfactuur niet de meerdaagse buitenschoolse activiteiten, niet de uniformen technisch 

onderwijs en ook niet de veiligheidskledij. Deze drie elementen vormen wel de grootste slokop 

in de kosten. 

De heer Vereecke wijst erop dat binnen het PTI van West-Vlaanderen een soort van 

maximumfactuur bestaat. Het principe wordt echter niet zo bij name genoemd om 

dubbelzinnigheid te vermijden. Het materiaal dat de kinderen voor de verschillende 

praktijklessen binnen de richtingen in het PTI nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een 

snoeischaar, wordt opgesomd en mogen de kinderen van thuis uit meebrengen. Is het 

materiaal van thuis uit niet beschikbaar, dan wordt het materiaal via groepsaankoop 

aangeboden aan een goedkopere prijs dan de winkelprijs. De kinderen krijgen ook een 

duidelijk overzicht mee van de schoolkosten zoals de prijs van de maaltijden, de kost van de 

boeken en de werkingskosten, waardoor de ouders voor bijna 90 % de kosten op voorhand 

kennen. Tien procent van de totaalfactuur is hierin niet opgenomen Dit biedt echter 

duidelijkheid naar de ouders toe en is beter dan dubbelzinnig te stellen dat er een 

maximumfactuur is met uitzonderingen. De lijst moet de ouders ook in staat stellen om in 

perfecte harmonie alle kosten te dragen. 

 

Repliek 

De heer Lodewyckx zegt enorm veel bewondering te hebben voor de inspanningen die de 

directie van het PTI en de deputatie doen om de kosten binnen de perken te houden. Het feit 

echter dat de opgesomde organisaties hun bezorgdheid uiten roept op om toch even te 

bekijken of er zich problemen kunnen voordoen. Pas dan zal iedereen gelukkig zijn. 

 

Vraag nr. M/2018/69 

van de heer Peter Roose 

Internet of Water 

 

Vraag 

De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat West-Vlaanderen voor het tweede jaar op 

rij is geconfronteerd met waterschaarste omwille van de droogte en de hoge temperaturen. Er 

werden dan ook opnieuw maatregelen genomen om het gebruik van water te beperken. 

Bijkomend probleem in de waterlopen is daarbij de problematiek van de verzilting en het feit 

dat zout water naar boven komt. In West-Vlaanderen zou een proefproject worden gestart 

waarbij men via slimme sensoren een netwerk zou opzetten waarbij het volledige 

verziltingsproces gedurende jaren, en niet alleen bij droogteperiodes, zou kunnen worden 

opgevolgd. Daardoor zou de problematiek veel beter in kaart kunnen worden gebracht. 

Terloops geeft de heer Roose ook aan dat in het voorjaar een helikopter met een grote ring 

West-Vlaanderen is rondgevlogen om een stand van zaken van het verziltingsproces op te 

maken. 

De heer Roose vraagt hoever het staat met het netwerk en hoe de verschillende projecten 

rond de problematiek van de verzilting evolueren. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat ‘Internet of Water’ een mooi project is waarbij 

een duizendtal innovatieve sensoren over het waterlopennet van Vlaanderen kunnen worden 

geïnstalleerd. Het is een uniek intelligent watermonitoringssysteem, waarbij zowel de 

waterkwaliteit als de waterkwantiteit permanent in real time kan worden gevolgd. De 

sensoren zijn letterlijk hightech en kunnen heel wat zaken lezen zoals zuurtegraad, geleiding, 

hoeveelheid van diverse opgeloste zouten en andere stoffen zoals nutriënten. Het systeem 

creëert heel wat mogelijkheden om naar de toekomst toe allerlei uitdagingen die met water te 

maken hebben beter in real time te kunnen opvolgen.  

Een eerste sensor is in juli 2018 geplaatst in de Blankaart. De bedoeling is om een 

grootschalig netwerk te ontwikkelen waarbij de testfase in de Westhoek ligt. Om voortdurend 

over juiste meetgegevens te kunnen beschikken zal het onderhoud van het netwerk veel 
energie vragen. Aan de hand van de testfase zal worden bekeken of er aan het systeem 

correcties moeten worden aangebracht. Daarna moeten de middelen worden verzameld om 
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het netwerk uit te rollen. Daarbij denkt men in eerste instantie aan West-Vlaanderen als 

waterprovincie. Naar verzilting in de polders toe kan dit een belangrijk instrument worden om 

in real time zicht te blijven houden op de verzilting in de waterlopen. Momenteel worden via 

metingen van de VMM en de polderbesturen gegevens bijgehouden en gecentraliseerd. De 

doorstroming van de gegevens zou nog vlugger kunnen verlopen. Via het netwerk zal men 

echter over real time gegevens kunnen beschikken. De middelen worden gezocht bij 

verschillende overheden en er is onder andere ook een samenwerking tussen Vito en Vlakwa 

om het netwerk te realiseren. 

Er zit toekomstmuziek in het systeem maar er zal nog heel wat water door de beken stromen 

voor er een volledig netwerk is geïnstalleerd. 

 

Repliek 

De heer Roose zegt aan te nemen dat het om een Vlaams project gaat en dat de provincie er 

naar de toekomst toe zorg voor moet dragen om als eerste klaar te staan om het netwerk te 

operationaliseren. Tevens moet de provincie van het netwerk gebruik maken om de West-

Vlaamse problemen rond de waterlopen beter en sneller op te volgen. 

 

Vraag nr. M/2018/70 

van mevrouw Annie Cool 

Droogtecrisis 

 

Vraag 

Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, zegt dat het KMI de droogte in juni, juli en begin 

augustus bestempeld als uitzonderlijk. Een gelijkaardige droogte komt normaal gezien eens in 

de twintig jaar voor. Toeval of niet, het weersfenomeen deed zich nu twee opeenvolgende 

jaren voor. Veel landbouwers hebben hierdoor schade aan hun teelten geleden. Veel 

gewassen waren immers in volle groei en hadden water nodig. Nieuwe teelten konden door 

het gebrek aan water ook niet gezaaid of geplant worden. 

Andere problemen die de droogte met zich meebracht waren het gevaar voor verzilting en de 

aanwezigheid van blauwalgen in bepaalde waterlopen. Op 19 juli vaardigde de gouverneur 

een captatieverbod uit op de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. 

De vraag naar alternatieve waterbronnen voor beregening en drinkwater voor vee is groot. Er 

is nood om de waterbevoorrading in uitzonderlijke droogteperiodes veilig te stellen, in het 

bijzonder als men in West-Vlaanderen de groente- en aardappelteelt wil steunen. Deze teelten 

hebben veel beregening nodig. Mevrouw Cool vraagt wat de provincie in de zomer heeft 

gedaan om de landbouwers tijdens de droogtecrisis te helpen bij hun zoektocht naar water en 

welke structurele maatregelen er naar de toekomst toe worden gepland om tegemoet te 

komen aan de noden tijdens een droogtecrisis. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het na 2017 statistisch gezien nog 19 jaar 

moest duren vooraleer zich een nieuwe droogteperiode zou voordoen. Helaas ondervinden we 

twee jaar op rij een grote droogteperiode die gepaard gaat met landbouwschade. Dit kan 

wijzen op wijzigingen in het klimaat en men zal er naar de toekomst toe rekening mee 

moeten houden en voorzien zijn op extremere situaties, zowel aan de droge als aan de natte 

kant.  

De vorig jaren opgestarte website ‘Waterschaarste’ is, wat de communicatie betreft, massaal 

geraadpleegd en 17.000 keer gecontacteerd. De gemiddelde tijd die men op de website 

doorbracht was vier minuten, wat erop wijst dat men vooral informatie opzocht. Verder waren 

er de nieuwsbrieven van Inagro aan de landbouwers met informatie over de droogte en de te 

nemen maatregelen, onder andere inzake irrigatie. Er was ook het droogteoverleg onder 

leiding van de gouverneur waarin de door de gouverneur uitgevaardigde maatregelen werden 

besproken en waarvan de voor- en nadelen werden afgewogen. Dat overleg heeft opnieuw 

zijn nut bewezen. Ook was er op Vlaams niveau een meer duidelijke coördinatie. Toch moet 

er gepleit worden om de regionale specificiteit rond droogte te behouden, want een Vlaamse 

eenheidsworst zal niet alles oplossen. Sommige streken vergen immers aangepaste 

maatregelen. 

Wat de beschikbaarheid van water betreft is er momenteel in de waterspaarbekkens van 
West-Vlaanderen 260.000 kubieke meter water ter beschikking. Deze spaarbekkens zijn 

tevens buffers tegen overstromingen. Het is de bedoeling om naar een voorraad van 600.000 
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kubieke meter water te gaan, wat neerkomt op tien procent van de irrigatiebehoefte van 

West-Vlaanderen in normale jaren. In dat verband is er een publiek-private samenwerking 

gerealiseerd rond een put die wordt aangelegd bij een landbouwer. Daarbij financiert de 

provincie de buffer en neemt de landbouwer de watervoorraad op zich. Voor beide partijen 

gaat het om een win-winsituatie. Dergelijke samenwerking moet in de toekomst verder 

worden uitgerold. Het zal ook een verhaal zijn voor de volgende legislatuur. 

Er is ook het INERO-netwerk, waarbij 150.000 kubieke meter water van ARDO zal worden 

gebruikt in een hydrantennetwerk over 500 hectare land- en tuinbouwgrond. Het project is 

sinds september aan het proefdraaien. Verder zijn de grote private plassen opgelijst waar 

water kan worden opgehaald. Een aantal daarvan zijn ook effectief gebruikt. De boutade 

‘water op wieltjes is winst weg’ is echter bij de land- en tuinbouwers doorgedrongen. Water 

van ver halen brengt immers grote kosten met zich mee en brengt de rentabiliteit in gevaar. 

Daarom is het ook belangrijk om zeer verspreid water ter beschikking te hebben voor de land- 

en tuinbouw. 

Aquafin heeft in het verleden ook sterk meegewerkt om water te kunnen aanbieden aan 

landbouwers. De provincie heeft ook nu weer bemiddeld om nog meer water te kunnen 

aanbieden. Tot slot is er een provinciaal reglement dat toelaat om in de polders waterlopen te 

verbreden en op die manier meer watervoorraad te creëren. 

Naar de toekomst toe zullen nieuwe spaarbekkens worden aangelegd en wordt de private-

publieke samenwerking rond buffercapaciteit verdergezet. Tot slot wordt ook de mogelijkheid 

bekeken om in de polders ondergronds water te stockeren. 

 

Repliek 

Mevrouw Cool feliciteert de heer Naeyaert met de duidelijke en up-to-date communicatie die 

vanuit de provincie is gevoerd en ze wenst de heer Naeyaert succes bij de zoektocht om dicht 

bij de landbouw voldoende water te voorzien. 

 

Vraag nr. M/2018/71 

van de heer Hans Mommerency 

Schattingscommissie 

 

Vraag 

De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, zegt dat zijn vraag naadloos aansluit bij de 

droogteproblematiek. Voor het tweede jaar op rij zijn honderden vrijwilligers, samen met 

mandatarissen, in schattingscommissies op pad gestuurd om een beoordeling te maken over 

de toestand van de gewassen, teneinde bij een erkenning van ramp over de nodige gegevens 

te kunnen beschikken. Heel wat gemeenten in West-Vlaanderen hebben dit op een 

schitterende manier georganiseerd. Op 1 januari 2019 moeten deze schattingscommissies 

worden hernieuwd. De heer Mommerency vraagt of er vanuit de provincie initiatieven worden 

genomen om de gemeenten bij de samenstelling van de commissies te begeleiden. Verder 

wijst hij op een aantal nieuwe technieken die in het kader van de schattingscommissie zouden 

kunnen worden gebruikt, zoals satellietbeelden en apps om de administratieve afhandeling te 

verbeteren. Hij vraagt of de provincie als bovenlokaal bestuur ook hierbij initiatieven naar de 

gemeenten toe kan nemen. 

 

Antwoord 

De heer Naeyaert zegt dat de samenstelling van de schattingscommissies voor een stuk op 1 

januari 2019 zal wijzigen naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeentebesturen. 

Daarvoor hoeft de provincie niets te doen. Bij de droogte van vorig jaar heeft de provincie wel 

een vormingsmoment georganiseerd voor de ambtenaren en de schepenen van landbouw. 

Achteraf is ook een moment georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Het is de bedoeling 

om dit initiatief bij de volgende legislatuur verder te zetten en een netwerk te creëren om 

ervaringen en kennis uit te wisselen. 

Er zijn ook ideeën om met een soort digitaal programma een app uit te werken rond de 

schadevaststelling. Het project is wat stilgevallen en zou terug moeten worden opgenomen. 

 

Repliek 

De heer Mommerency dankt de heer Naeyaert voor het engagement. 
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Vraag nr. M/2018/72 

van de heer Kristof Pillaert 

Groepsaankopen zonnepanelen provincie 

 

Vraag 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, zegt dat vorig jaar heel wat West-Vlaamse 

inwoners een persoonlijk voorstel hebben ontvangen in verband met de groepsaankoop van 

een compleet zonnepanelensysteem via de provincie. Een deel heeft toen ook beslist om het 

persoonlijk voorstel te aanvaarden. Heel wat gezinnen echter hebben het voorstel ook niet 

aanvaard. Raadslid Kurt Himpe heeft toen al aangekaart dat deze gezinnen voor een andere 

groepsaankoop via mail werden gecontacteerd. Blijkbaar is dat nog niet gestopt en worden de 

gezinnen door de organisatie aangesproken om alsnog op het zonnepanelensysteem in te 

tekenen. De NV-A-fractie stelt zich hierbij ernstige vragen. De heer Pillaert vraagt of de 

deputatie op de hoogte is van deze praktijken en bereid is om de organisatie hierover aan te 

spreken en wat de eventuele gevolgen zijn naar de privacywetgeving toe en de GDPR.  

 

Antwoord 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, wijst erop dat er in deze materie verwarring bestaat 

over de rol van de provincie. De provincie heeft zelf geen groepsaankoop voor zonnepanelen 

lopen en heeft die zelf ook nooit georganiseerd. Het gaat dan ook duidelijk om het misbruiken 

van de goede naam van de provincie. Het misbruik is een stuk ontstaan door het feit dat de 

provincie al jaren initiatiefnemer is rond de groepsaankoop ‘Groene stroom’. Er zijn 

organisaties die hiervan misbruik maken. In het verleden heeft de deputatie infokanalen ter 

beschikking gesteld voor de groepsaankoop van zonnepanelen, meer bepaald aan de groep 

EOS. Dat was een goed bedoeld en goed werkend initiatief. Sinds 2016 is dat echter niet 

meer het geval. Er zijn dan ook private factoren die van de naam van de provincie misbruik 

maken. Wanneer de deputatie hierover signalen ontvangt worden de betrokkenen hiervan op 

de hoogte gebracht en wordt er een duidelijk signaal gegeven dat dergelijke praktijken niet 

kunnen. De heer Decorte vraagt om het verderzetten van dergelijke praktijken aan hem te 

melden, zodat andere maatregelen kunnen worden genomen. Het kan in elk geval niet dat 

private bedrijven misbruik maken van de goede naam van de provincie. 

 

Repliek 

De heer Pillaert zegt dat, van zodra hij kennis heeft van verdere gevallen, hij dit aan de heer 

Decorte zal melden. 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Vaststellen van de vierde wijziging van het budget 2018 en van het 
meerjarenplan 2014-2019 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wil de heer gedeputeerde Franky De Block een vraag 
stellen nl. op pagina 355 staat dat de fameuze subsidie voor de beroemde, beruchte vzw toeristische 

ontsluiting van 100.000 euro gedaald is naar 20.000 euro. Het is duidelijk doorheen de jaren dat de 
inspanningen om bezoekers in onze provincie met het vliegtuig via Oostende naar hier te halen, een 
illusie is geweest. Het was een utopie. Men erkent dit eindelijk. Hij stelt ook vast dat zijn suggestie die 
hij doorheen de jaren had gegeven om ook eens te kijken naar inspanningen van bezoekers die met de 
trein of de fiets kunnen komen via de landelijke fietsroutes die onze kust verbinden met Nederland en 
Frankrijk, naar hier te halen. Deze inspanningen werden niet geleverd. Men ziet dat er een 20.000 euro 
op het budget blijft staan. Hij stelt zich de vraag wat men hiermee gaat doen. Zou het niet wijzer zijn om 
de vzw gewoon op te doeken en dit budget te plaatsen in het pakket van Westtoer om inspanningen te 
leveren om mensen naar hier te halen? 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat zijn tussenkomst zich zal beperken 
tot een aantal statements. Eerst wil hij in zijn persoonlijke naam een statement doen. Hij heeft ergens 
gelezen dat het afslankingsproject volgens de grootste minderheidsfractie hier 9 miljoen euro besparing 
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zou opleveren. Het was in een dubbel interview met de heer gedeputeerde Guido Decorte. Misschien 
halen ze dit uit het meerjarenplan. Hij wil de aandacht vestigen omdat het iets is dat ons allen 
aanbelangt. Hij weet dat er provincieraad –en gemeenteraadsverkiezingen zijn. Soms gaat men kort door 
de bocht in bepaalde partij-politieke pamfletten. Hier gaat men toch heel ver. In dit N-VA-pamflet gaat 
men heel kort door de bocht. De raadsleden worden omschreven als een postje, dat is een negatieve 
connotatie bij de bevolking. Iedereen is hierover eens. Wanneer men spreekt van postjes in de pers, 
gaat het dikwijls over exuberante verloningen van bepaalde mandaten in bepaalde intercommunales of 
andere instellingen. In dit pamflet, ook opgenomen in het weekblad de zondag, wordt geen enkel 

onderscheid gemaakt tussen gewone provincieraadsleden, zoals de meesten hier die proberen goed en 
ernstig werk verrichten, en die zogezegde postjes. Het wordt allemaal over dezelfde kam geschoren. Hij 
voelt zich persoonlijk aangesproken en diep beledigd. Eveneens wordt de provincieraad als instelling 
beledigd. Zijn partij is ook kritisch tegenover het provinciaal bestuursniveau. Zij zouden ook graag de 
provinciebesturen overbodig maken maar ze hebben niet een aanval nodig op andere collega’s die als 
postjespakkers worden beschouwd. Ons weerwerk is eerder inhoudelijk. Hij wou dit graag kwijt want dit 
heeft hem persoonlijk gestoord dat dit bij de tienduizenden West-Vlamingen in alle districten in de bus 
valt.  

Een tweede zaak heeft te maken met de eigenlijke begrotingswijziging. Hij heeft zich gestoord aan één 
bepaalde verschuiving vanuit het provinciaal reglement toeristische impulsen dat 200.000 euro wordt 
verminderd. Dit jaar wordt dit geheroriënteerd naar 2019 voor een toptentoonstelling hedendaagse kunst 
in het Zwin. Hij heeft uiteraard niets tegen het Zwin natuurpark. Dit jaar was er ook reeds een 

tentoonstelling nl. Wildlife Photographer of the Year. Hier heeft het nog te maken met wildlife, dus met 
natuur. Hier kan hij nog inkomen. Volgend jaar, omdat er geen Beaufort is, gaat men vanuit toeristische 
invalshoek een tentoonstelling hedendaagse kunst in het Zwin organiseren. Van twee zaken één ofwel is 
die afslanking van bevoegdheden serieus, ernstig ofwel is het een lachertje? Vanuit de N-VA hoort men 
niks daarover want het gaat zogezegd over toerisme. Men kan dit niet rationeel verklaren. Er is een 
verschil tussen een provinciaal domein waarin erfgoed een rol speelt, zoals domein Raversyde. Dit vindt 
hij ook consequent maar kunst, het spijt hem, is geen erfgoed in de eigenlijke zin van het woord. Hier 
overschrijdt men de verdeling van bevoegdheden. Hij weet dat men zal zeggen dat er niemand hen iets 
in de weg zal leggen gezien het gebeurt in een provinciaal domein. In een provinciaal domein kan men 
open taakstelling doen wat ze willen. Toch vindt hij dit in tegenstelling van de interne staatshervorming 
waarmee de collega’s van NV-A zich zo roemen. De collega’s van NV-A hoort men hier niet als het wat te 
intellectueel moeilijker wordt.  

Mevrouw de voorzitter wil op zijn eerste element van zijn tussenkomst ingaan. U heeft de voorzitter 
aangesproken, vandaar dat de voorzitter kort antwoordt ten aanzien van de raad. Ze deelt mee dat men 
vandaag niet in een politiek verkiezingsprogramma voor één of andere zender, of ander mediakanaal. 
Men is hier vandaag om politiek werk te doen. Ze zou graag hebben dat men dit doet in alle ernst 
vandaag, in respect van ieders mening en overtuiging. 

De heer Kurt Himpe, N-VA–raadslid, komt tussen in verband met de budgetwijziging. In de AZF-
commissie had hij een vraag gesteld omtrent de verschuiving van de middelen van het renovatieproject 
kasteel ’t Hooghe. 730.000 euro is uiteraard geen klein bedrag dat verschoven wordt naar de periode 
2019 -2020 omdat er problemen zijn met de aannemer wat de ruwbouw betreft. Hij is gisteren nog eens 
langs geweest naar kasteel ’t Hooghe. Men is nog volop bezig met de werken aan het kasteel. De werken 
lopen degelijk nog door. Wat is de problematiek en wanneer wordt het einde van de werken ingeschat? 

De bedoeling was het najaar 2018 dat het kasteel zou klaar zijn. Een tweede vraag hierbij is dat men in 
mei van dit jaar in de provincieraad de erfpacht werd goedgekeurd aan Vives voor een periode van 30 
jaar. Hoe zit het omtrent de eventuele gevolgen van die erfpacht nu alles wordt opgeschoven?  

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, deelt mee dat hij in de eerste commissie een vraag heeft 
gesteld over het bijkomende budget voor de Palingbeek. Toen ging men een tabel m.b.t. de Palingbeek 
toevoegen aan het verslag maar dit moet nog worden toegevoegd.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, wil antwoorden op de vraag van de heer Herman Lodewyckx, 
Groen-raadslid, in verband met de toeristische ontsluiting. Dit ligt u nauw aan het hart. Er wordt 
gesproken van berucht. Berucht heeft eerder een denigrerende invalshoek, hij zou eerder spreken over 
befaamd. De provincie zou de provincie niet zijn, de deputatie zou de deputatie niet zijn, dat men de 
centen oordeelkundig uitgeeft als het nodig is. De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid moet weten, 
maar je vergeet dat natuurlijk dat toeristische ontsluiting een samengaan is met Westtoer, provincie, de 

toeristische actoren, steden Brugge, Oostende, Oost-Vlaanderen en dergelijke meer. Onderling spreken 
ze af waarvoor ze dit inzetten. Ze spreken ook af dat ze niet zoeken om geld te besteden wanneer het 
niet nodig is. Ze hebben aandacht voor inkomend toerisme. Het voorzien van die 100.000 euro is altijd 
zo een buffer om te kijken of we voldoende centen hebben. Bij de voorbereiding voor deze 
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budgetwijziging rond de zomer was inderdaad dat men zegt: men gaat 20.000 euro overhouden voor de 
eventualiteit met de hoop dat de vluchtlijn vanuit Oostende naar Manchester met een fenomenaal 
potentieel aan inkomen toeristen. Iedereen staat daar achter. Ook de hotelsector ging inspanningen 
doen. Men had centen gereserveerd om samen deze campagne te financieren. Jammer genoeg gaat die 
lijn met Manchester niet door omwille van het faillissement van VLM. Men is bezig met een nieuw project. 
Ze gaan dit toelichten op de raad van bestuur, dus nog eventjes geduld. Men gaat breed promoten om 
met toeristische ontsluiting West-Vlaanderen in te zetten op promo openbaar vervoer met inhoudsvolle 
dingen die men afgesproken heeft met de lijn en met de NMBS. Dit werd ook niet beperkt tot de kust 

maar dit is beperkt tot de vier regio’s van de provincie. Het is een project waar men ideologisch moet 
achterstaan maar hij wacht af gezien de relatieve kritische noot. Men gaat openbaar vervoer promoten, 
provincie breed, om op die manier de provincie West-Vlaanderen nog beter toeristisch te ontsluiten. De 
budgetten zullen aangevraagd worden. Dit blijft doorlopen de komende jaren, structureel. Openbaar 
vervoer promoten om onze provincie te bezoeken. Men zal verder inspelen als er zich opportuniteiten 
voordoen. Maak u geen zorgen maar hij begrijpt zijn vraagstelling die trouwens in de tweede commissie 
in alle openheid werd gemeld.  

Een tweede vraag is om in het natuurpark het Zwin een hoogstaande tentoonstelling te doen. Dat vloeit 
voort uit de provinciale domeinen. Men heeft er alle belang bij, provinciale domeinen zijn wel 
gemeenschapsgoederen die een maximaal draagkracht heeft. Het is hun plicht dat dit maximaal 
toegankelijk is voor de mondale West-Vlaming op tal van vlakken. Uit de studie komt dat het nuttig zou 
zijn om eens op dat vlak iets te doen. Het is een verrijking voor de West-Vlaming, het is een verrijking 

ook voor de toerist. Het zal ook een mooie uitstraling zijn voor de West-Vlaming. Het komt uit een 
onderbouwde studie. Hij ziet niet in wat men verkeerd doet, het is belangrijk voor de toerist en de West-
Vlaming.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigd dat de werken vertraging oplopen. Nochtans was het 
een aannemer dat ze dachten die vlot ging werken. Er is nog maar 50 % gerealiseerd van zijn werken. 
De aannemer heeft al vier pv ’s van in gebreke stelling gekregen. Men gebruikt de wettelijke middelen 
om hem aan te manen om vlot te werken. Desalniettemin loopt het werk vertraging op.  Het zou in april 
klaar zijn. Dat zou mooi geweest zijn maar dit is niet het geval. De aannemer houdt vol dat het eindejaar 
2018 klaar zou zijn. Onze diensten geloven dit niet echt gezien het tempo van de werken. Het zal nog 
een tijdje doorlopen in 2019. In de bouwzaken heb je niet teveel te zeggen. Bouwzaken zijn als de meest 
moeilijke zaken om te werken als jurist.  

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, is blij dat de gedeputeerde zich relatief kritisch heeft 

genoemd, en niet ultra-kritisch. Hij is opbouwend, meestal toch. Hij zit nog met een vraag, een 
alternatief, waarvan hij geruchten heeft opgevangen. Het is een positieve zaak, de gedeputeerde heeft  
zeker zijn stem als dit in Westtoer zal komen. Hij blijft een probleem hebben dat de statuten van die vzw 
dat Oost-Vlaanderen hierin zal zitten. Wat het openbaar vervoer betreft zal dit toch moeilijk zijn. Gaat dit 
enkel West-Vlaanderen zijn of zal Oost-Vlaanderen hierbij betrokken worden? Het is toch ook niet zinnig 
om te stellen dat het een vriendelijke samenwerking was maar dat men dit voortaan binnen Westtoer zal 
houden.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat men niets verkeerd doet. Het gaat 
over het natuurpark Zwin dat het hoogstens voor hen een ecoproject is die zich moet bezighouden met 
natuur-en milieu-educatie en eventueel landschap. Het werd opengesteld voor maisevenementen. Daar 
kan hij inkomen. Men kan alles gaan promoten. Het is de bedoeling om natuur en milieu-educatie te 

promoten. Het gaat over de inhoud en niet over het provinciebestuur zelf.  

De heer Kurt Himpe, N-VA–raadslid, dankt voor het antwoord. Hij heeft ook een vraag over de erfpacht 
aan Vives, gezien de vertraging. Zijn hieromtrent al contacten geweest met de hoge school?  

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, deelt mee dat hij nu een tabel heeft gekregen, het gaat om 
90.000 euro , dit loopt tot eind juni. In de budgetwijziging gaat het over 50.000 euro. Zal er nadien nog 
bijgekomen zijn? Hij zou graag eens de volledige rekening zien van alle kosten.  

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, merkt op dat dit de laatste cijfers van de groendienst zijn,. Er is 
al een bepaald bedrag voorzien op het budget. Wat men nu zegt, is bijkomend. Hij vraagt het even na te 
gaan en zal deze cijfers zeker bezorgen.  
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De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat er nog geen aanvangsdatum vermeld is voor 
erfpacht in de overeenkomst zodoende dat men nog niet ingegaan is en er geen probleem is hieromtrent.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, vult aan dat indien het de bedoeling is om dit uit te rollen in 
West-Vlaanderen, men moet zorgen dat de reglementering indien nodig wordt aangepast. Dat is 
techniek, dat kan worden opgelost.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen tegen 14 neen-stemmen bij 8 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Content, Croes, de Bethune, 
De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Naeyaert, Pertry, 
Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkindere, Verschoore en 
Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames De Mulder, Mespreuve, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, 
Coupillie, De Roo, Himpe, Rollez, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Verwimp. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Vanbrabant en Schotte en de heren Colpaert, De Reuse, Hoflack, Lodewyckx, Ravyts en 
Tavernier.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE WIJZIGING VAN HET 
BUDGET 2018 (BW 2018/04) 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. 27 augustus 2018); 
 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 6 september 2018). 

BESLUIT: 
 
Enig Artikel: 
De provincieraad keurt de vierde wijziging van het budget 2018 (BW 2018/04) en een wijziging van het 
meerjarenplan 2014 – 2019 goed. 

*** 
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Agendapunt 3 Goedkeuren van de vervanging van een vertegenwoordiger in de 
bestuursorganen van diverse organisaties, verenigingen, adviesorganen en overlegstructuren 
 
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. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen bij 12 onthoudingen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN DE BESLUITEN VAN DE 
PROVINCIERAAD VAN 28 FEBRUARI 2013 TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE 
VERTEGENWOORDIGERS IN DE BESTUURSORGANEN VAN AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN, 
PROVINCIALE EXTERNE AGENTSCHAPPEN IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM, VERENIGINGEN, 
STICHTINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN WAARIN DE PROVINCIE DEELNEEMT, VAN 28 MAART 
2013 TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN ADVIESRADEN 
EN OVERLEGSTRUCTUREN, VAN 26 FEBRUARI 2015 TOT BENOEMING VAN DE BESTUURSLEDEN 
VAN DE PRIVATE STICHTING TUA WEST EN VAN 17 NOVEMBER 2016 TOT AANVULLING VAN 
DE REEDS GOEDGEKEURDE STATUTEN VAN APB SBR/WIVO (M.B.T. NAAMGEVING) EN 
AANDUIDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
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 188, 229 en 239; 

- de besluiten van de provincieraad waarbij de heer Koen Bultinck werd aangeduid als 

vertegenwoordiger van de provincie in de bestuursorganen van diverse organisaties en 

verenigingen: besluit van de provincieraad van 28 februari 2013 tot het aanduiden van de 

provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van autonome provinciebedrijven, 

provinciale externe agentschappen in privaatrechtelijke vorm, verenigingen, stichtingen en 

vennootschappen waarin de provincie deelneemt, besluit van de provincieraad van 28 maart 

2013 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in adviesraden en 

overlegstructuren, besluit van de provincieraad van 26 februari 2015 tot benoeming van de 

bestuursleden van de private stichting TUA West, besluit van de provincieraad van 17 november 

2016 tot aanvulling van de reeds goedgekeurde statuten van apb sbr/wivo (m.b.t. naamgeving) 

en aanduiding van de leden van de raad van bestuur; 

- de mededeling van de heer Koen Bultinck tijdens de provincieraad van 25 januari 2018 waarbij 

hij meldde dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid in de provincieraad van West-Vlaanderen 

zetelt;  

- de officiële vraag van de Vlaams Belang-fractie om over te gaan tot de vervanging van de heer 

Koen Bultinck als vertegenwoordiger van de Vlaams Belang-fractie in TUA West, APB VONK, vzw 

VVP, Regionaal Landschap Westhoek, PROCORO, de provinciale Zeevisserijcommissie, PROMORA 

en de provinciale adviescommissie GoneWest; 

- het voorstel van de deputatie. 
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BESLUIT : 
 
Enig artikel: 
 
Ter vervanging van de heer Koen Bultinck worden de volgende provinciale vertegenwoordigers 
aangeduid: 
 

- TUA West, raad van bestuur: Kurt Ravyts; 

- Vereniging Vlaamse Provincies, plaatsvervanger: Immanuel De Reuse; 

- VONK, raad van bestuur: Kurt Ravyts; 

- Regionaal Landschap Westhoek, plaatsvervangend lid: Kurt Ravyts; 

- Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, waarnemer: Kurt Ravyts;  

- Provinciale Zeevisserijcommissie: Kurt Ravyts; 

- Provinciale Mobiliteitsraad, effectief lid: Kurt Ravyts; 

- Provinciale adviescommissie GoneWest: Kurt Ravyts. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2013 tot het 
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van autonome 
provinciebedrijven, provinciale externe agentschappen in privaatrechtelijke vorm, 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie deelneemt, voor wat 
betreft de Raad van Bestuur (bestuurlijke geleding) van HOWEST 

 
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. 
 
GEHEIME STEMMING 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 52 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
DE PROVNCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen:  

 
- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 188, 229, 239 
- Het bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende de regeling van de bestuurlijke organisatie en 

werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen 
- Het organiek reglement van HOWEST 
- De aanduiding van raadsleden Lieven Lybeer en Hugo De Plecker als vertegenwoordigers van de 

provincie in de Raad van Bestuur van HOWEST in de provincieraad van 28 februari 2013  
- De vervanging van de heer Lieven Lybeer door mevrouw Eliane Spincemaille in de raad van 

bestuur m.i.v. 1 oktober 2017 en de noodzaak om dit te regulariseren 
- Op voorstel van de deputatie 
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BESLUIT:  
 
Artikel 1 -  
 
In het besluit van de provincieraad van 28 februari 2013 wordt voor de aanduiding in de raad van 
bestuur van HOWEST de naam “Lieven Lybeer (CD&V)” vervangen door “Eliane Spincemaille (CD&V).  
 
Art. 2 – 

 
Dit besluit heeft uitwerking m.i.v. 1 oktober 2017. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal 
Archief 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. Ze deelt mee dat er een amendement ingediend werd bij dit 
agendapunt. U vindt dit op de banken.  
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 5. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, 
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer Hoflack. 

 
Het volgende amendement wordt aangenomen:Wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal 
Archief 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 1onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, 
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgend raadslid onthoudt zich: 
de heer Hoflack. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET WIJZIGEN VAN 
HET LEESZAALREGLEMENT VAN HET PROVINCIAAL ARCHIEF 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen:  

 
 

- Gelet op de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG; 
 

- Gelet op de Archiefwet van 24 juni 1955 en haar uitvoeringsbesluiten; 
 

- Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten; 
 

- Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 
 

- Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 

- Gelet op het decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratievearchiefwerking; 

 
- Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 
- Gelet op de artikelen 30 en 37 van het provinciedecreet van 9 december 2005 (inzake het 

inzagerecht in de documenten); 

 
- Gelet op de artikelen 57 en 86 van het provinciedecreet van 9 december 2005 (inzake de 

archiefzorg en het archiefbeheer); 

 
- Overwegende dat het noodzakelijk is de onderzoekers in de leeszaal van het Provinciaal Archief 

een leidraad te geven op het vlak van openbaarheid, inzagerecht, leeszaalwerking en raadpleging 
van documenten; 

 
- Overwegende dat het leeszaalreglement van 25 januari 2007 op verschillende punten aan 

actualisering toe is. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het ‘Leeszaalreglement Provinciaal Archief West-Vlaanderen’ en haar bijlagen dat als bijlage bij 
dit besluit gevoegd is, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 1 november 2018. 
 Dit besluit heft het besluit van de provincieraad van 25 januari 2007 betreffende het Leeszaalreglement 
Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen op met ingang van 1 november 2018. 
 
 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit IMOG en 
van de modaliteiten van deze uittreding 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
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De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, voor IKVW heeft men tijd zat. Het zal de volgende 
legislatuur zijn nl. de volgende deputatie zijn die deze zaak de verdere ondersteuning zal moeten 
regelen. Zijn vraag is terloops. In de zomer werd verder onderhandeld met Leiedal en de WVI want 31 
december nadert. Kan de deputatie even een stand van zaken geven?  

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat die onderhandelingen nog bezig zijn. Ze verlopen 
op een constructieve manier. Als antwoord geeft hij mee dat men nog tijd heeft tot eind december, nl. 
nog de ganse maand oktober en nog de ganse maand november, zelfs ook de nieuwe deputatie 
desnoods in december. Men zorgt ervoor dat er een akkoord zal zijn op 31 december die kan worden 

voorgelegd worden aan de provincieraad. Maak u daarover geen zorgen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 

Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE UITTREDING VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN UIT IMOG 
 
 
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 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. De 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde; 

- De financiële participatie van de provincie West-Vlaanderen in IMOG: 1.250 aandelen, met een 
gemiddelde waarde van 24,79 euro per aandeel en een boekwaarde van 30.987,50 euro. 

- Het gebrek aan financiële regeling bij uittreding of niet-verlenging in de statuten van IMOG; 
- Het voorstel van overname van de aandelen: 

Eigen vermogen (kapitaal + herwaarderingsmeerwaarden + reserves + overgedragen winst + 
kapitaalsubsidies) verminderd met het sociaal passief, evenwel beperkt tot de reserves. 
Gecorrigeerd eigen vermogen van 5.605.514,80 euro. 
Aantal aandelen (totaal): 226.120 
Waarde aandeel: 24,79 euro 
Aantal aandelen (provincie): 1.250 
Waarde provincie: 24,79 X 1.250 = 30.987,50 euro 
 
Het bedrag van 30.987,50 euro dient in de loop van 2019 aan de provincie te worden gestort. 

- het voorstel van de deputatie 

 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
De provincieraad beslist om uit IMOG te treden. 
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Art. 2: 
De provincieraad verklaart zich akkoord met de berekening van de uittredingsvergoeding, zoals 
hierboven omschreven en met de modaliteiten van de uittreding. 
 
 
Art. 3: 
Deze beslissing tot uittreding treedt in werking na datum van de installatievergadering van de 
provincieraad volgend op de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en ten laatste op 31 

december 2018. 
 
 
Art. 4: 
De provincieraad machtigt de deputatie om met IMOG verder te onderhandelen over de concrete, nodige 
uittredingsmodaliteiten. 
 
 
Art. 5: 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IMOG. 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 7 Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit IKWV en 
van de modaliteiten van deze uittreding 
 
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 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 

Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE UITTREDING VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN UIT IKWV 
 
 
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 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. De 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde; 

- De financiële participatie van de provincie West-Vlaanderen in IKWV: 95 aandelen, met een 
gemiddelde waarde van 24,79 euro per aandeel en een boekwaarde van 2.354,99 euro. 

- Het gebrek aan financiële regeling bij uittreding of niet-verlenging in de statuten van IKWV; 
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- Het voorstel van overname van de aandelen: 
Eigen vermogen (kapitaal + reserves) verminderd met het sociaal passief. 
Gecorrigeerd eigen vermogen van 122.986,00 euro. 
Aantal aandelen (totaal): 1.045 
Waarde aandeel: 24,79 euro 
Aantal aandelen (provincie): 95 
Waarde provincie: 24,79 X 95 = 11.180,55 euro 
 

Het bedrag van 11.180,55 euro dient in de loop van 2019 aan de provincie te worden gestort. 
- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
De provincieraad beslist om uit IKWV te treden. 
 
Art. 2: 
De provincieraad verklaart zich akkoord met de berekening van de uittredingsvergoeding, zoals 
hierboven omschreven en met de modaliteiten van de uittreding. 

 
Art. 3: 
Deze beslissing tot uittreding treedt in werking na datum van de installatievergadering van de 
provincieraad volgend op de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en ten laatste op 31 
december 2018. 
 
Art. 4: 
De provincieraad machtigt de deputatie om met IKWV verder te onderhandelen over de concrete, nodige 
uittredingsmodaliteiten. 
 
Art. 5: 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IKWV. 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Goedkeuring van het reglement betreffende uitzendarbeid 
 
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 werd een amendement ingediend bij dit agendapunt waarvan de voorzitter vermoedt dat dit ook in de 
commissie aanbod is gekomen.  
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie. 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, gaat er vanuit dat in een openbaar bestuur reguliere arbeid de 
regel is. Nu is het mogelijk door een Vlaamse decreet uitzendarbeid mogelijk is hetzij in beperkte mate. 
Het voorstel dat eerst voorlag, is al na overleg met de vakbonden aangepast en ingeperkt, vandaar het 
amendement. Zij kunnen ook niet akkoord gaan met het voorliggende om volgende redenen. Kan een 
vervanging van een contractueel personeelslid dat wordt beëindigd wordt ondanks dat het werk nog 
nodig is? Hier zou toch een nieuw contractueel personeelslid in dienst kunnen worden genomen. Indien 
het werk niet meer nodig is, moet de vervanging niet meer komen.  

Kan een statutaire ambtenaar vervangen worden door een uitzendkracht? Dit lijkt ons ook geen goede 
zaak.  

Gezien de provincie geen bevoegdheid meer heeft voor cultuur zal dit inzake artistieke prestaties ook 
niet nodig zijn.  
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Op de commissie stelde de personeelsdienst dat men nu tijdelijke vervangingen doet via contracten van 
bepaalde duur en daarvoor eerst put uit de werfreserves die voor diverse functies bestaan. Ze heeft die 
lijst opgevraagd. Deze werd toegevoegd aan de commissieverslagen. Voor heel veel functies zijn er nog 
werfreserves. Ze leest in het verslag van de vakbondsorganisaties dat het 1,7 keer zo duur is. Men zou 
beter geen beroep doen op uitzendarbeid want dit is veel duurder. Uit zuinigheidsoverwegingen zou men 
ook beter geen beroep doen tenzij men personeel op de personeelsdienst wil besparen. Statutair 
personeel is nog steeds de regel bij een openbaar bestuur. Het uitbouwen lijkt ons een brug te ver en 
een afbouw van het statuut van personeel voor de provincie. Uitzendarbeid is een brug te ver.  

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, wil geruststellen, uw bezorgdheid is ook de onze, u gaat er meer 
vuur instoppen dan noodzakelijk is want ook met de vakbonden werd afgesproken. In de commissie 
heeft hij een poging gedaan om u aan te geven dat het de bedoeling is om uitzendarbeid echt 
uitzonderlijk te houden. Indien ze beroep doen, zal hij met de vakbonden vooraf samenzitten. Er zal ook 
een toelichting en motivatie worden gegeven. Als bestuur gaan wij niet tijdelijk allemaal in uitzendkracht 
te doen. De bedoeling is om de tijdelijke contracten nog altijd te organiseren zoals we tot nu toe steeds 
gedaan hebben. Het gebeurt soms voor dagcontracten het niet noodzakelijk is om gans de procedure op 
te starten. Het gaat over zeldzame situaties. We zijn ingegaan op alle vakorganisaties. We hebben 
duidelijke afspraken gemaakt. Er zijn geen culturele bevoegdheden. Er wordt vermeld dat artistieke 
zaken niet meer gebeuren. Er zijn welbepaalde zaken bv met een opening, ludiek kader of muziek te 
organiseren, kan het zijn dat men werkt met een uitzendkracht. Zo is men met alle wetgeving in orde. 
Men kan niet zomaar aan een artiest zeggen, teken hier een contract. Het moet in orde zijn met het 

arbeidsreglement, de veiligheid enz. Met een uitzendbureau is onmiddellijk alles in orde met de wet. Zo 
kan men in de juiste omstandigheden de juiste prestatie leveren. Het is zeer uitzonderlijk, het is 
transparant beleid. Hij begrijpt niet dat zij daardoor dit agendapunt zou afkeuren. Het is uw recht maar 
uw bezorgdheid is zeker opgenomen.  
 
Mevrouw Schotte, Groen-raadslid, men twijfelt niet aan de goede bedoelingen. Men gaat dit wel houden 
voor uitzonderlijke gevallen. Door zo’n reglement te stemmen, zet men de deur open voor uitzendarbeid 
voor de toekomst. Ze weet ook niet wie de volgende deputatie zal zijn. Misschien zal dit in grotere mate 
worden toegepast dan wat men nu bedoelt. 
 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, wil niet in herhaling vallen maar gelukkig zijn de vakbonden niet 
onderworpen aan verkiezingen van 14 oktober. Hij deelt wel mee dat de vakbonden zeker verder zullen 

toezien op de afspraken die men heeft afgesproken.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 8. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 57 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Content, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Van 
Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Hoflack, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen:Reglement betreffende uitzendarbeid 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 1 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Content, Coupillie, Croes, de 
Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, 

Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
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De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgend raadslid onthoudt zich: 
de heer Luc Hoflack. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEPASSEN VAN UITZENDARBEID BINNEN DE 
PROVINCIE 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 dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 § 3 en 

artikel 43, §2 10°; 
- Het decreet dd. 27 april 2018 betreffende uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de 

lokale besturen inzonderheid artikel 6; 
- De noodzaak tot toepassen van uitzendarbeid binnen de provincie West-Vlaanderen om bepaalde 

tijdelijke functies vlot te kunnen invullen; 
- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 

  
Artikel 1: Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kan beroep doen op uitzendarbeid onder de vorm 

en voorwaarden voorzien in het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse 
overheidsdiensten en de lokale besturen en diens latere wijzigingen. 
 
Artikel 2:  
§ 1:  
Uitzendarbeid kan gebruikt worden voor: 
1° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst; 
2° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd; 
3° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met 
vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet; 
4° tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent; 
5° een tijdelijke vermeerdering van werk; 

6° uitvoering van uitzonderlijk werk; 
7° in het kader van tewerkstellingstrajecten; 
8° voor artistieke prestaties of artistieke werken. 
  
§2: 
Voor elke vorm van uitzendarbeid als vermeld in §1 is uitzendarbeid toegelaten voor een maximale periode 
van 12 maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen. 
 
  
Artikel 3: Voor de gevraagde indienstneming van de uitzendkracht worden de representatieve organisaties 
op de hoogte gebracht. 
  

 
Artikel 4: Het provinciebestuur bezorgt jaarlijks volgende informatie aan het Hoog Overlegcomité 
1° per motief het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben; 
2° de totale kostprijs van de uitzendkrachten. 
 
 
Artikel 5:  Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2018. 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 9 Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 
Troosteres der Bedroefden in Pervijze 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zal een tussenkomst houden van agendapunten 9 
tot en met 15 omdat het verslag van de secretaris daarop betrekking heeft. De raadsleden hebben de 
agenda voor zich. Het betreft dus zowel de orthodoxe als islamitische. Zoals altijd is er een verslag van 
het jaarlijks overleg van de provincie en Assounah in Desselgem. Wat opviel is dat de provincie terecht 
gevraagd heeft aan het moskeebestuur om het verslag inzake de maatschappelijke betrokkenheid niet 
alleen toe te voegen als afzonderlijke bijlage bij het budget 2019 maar ook de beweringen in het verslag 
zoveel als mogelijk te staven met concrete bewijzen. Hij was aangenaam verrast als hij dat las, dat blijkt 
dat er een zeker wantrouwen bestaat tegenover dat maatschappelijk verslag. Het is maar een 
maatschappelijk verslag voor de vorm, voor de geste. Hij stelde de vraag of die bewijzen dan in het bezit 
zijn van de deputatie. Dat blijkt niet het geval te zijn. Een kleine vingerwijziging voor degene die 

geïnteresseerd zijn in dergelijke dossiers. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens te 
peilen naar de stand van zaken rond het onderzoek door KU Leuven rond de handhaving van de 
erkenningscriteria, de decretale erkenningscriteria. Het speelt zich nog af op ambtelijk niveau. Er gaan 
meer en meer stemmen op om dit weg te nemen bij de provincie. Dit klinkt misschien als muziek in de 
oren. Of ten minste de moskeeën de keuze te laten om eventueel te kiezen voor een lokaal bestuur die 
dan hun werkingskosten zullen aanvullen. Politiek is dit niet getrancheerd, dat is ook hier niet het forum.  

Er is ook slechter nieuws op komst maar hopelijk kan het nog ten goede keren via het advies of via de 
partijen op het federaal niveau nl.: ook de boedhisten zijn op komst. Deze mensen spelen het slim. Ze 
zullen werken via de wet, ze zullen niet opkomen als religie. De juristen van de provincie hebben terecht 
kritiek gegeven rond dit voorontwerp van wet rond erkenning van boedhisme.  Als het zo doorgaat, kan 
men stellen dat men naar de provincie kan gaan om hun kosten in te dienen. Er is nauwelijks een 
toezicht. Hij hoopt dat men daarin slaagt om dit wat strenger te maken. Toch vreest hij dat de volgende 

deputatie ook dit zal moeten financieren. 

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, je hebt de meeste antwoorden zelf gegeven gezien u over 
het ambtelijk vooruitgangsplan beschikt. Boedhisme, dat is ook al een twee keer gemeld in de deputatie. 
Ze denkt dat onze toon is dat men altijd doet wat we moeten doen maar we wensen dezelfde controle 
systemen, de transparantie, voor iedereen gelijk. Men doet dit eigenlijk altijd. Het kan niet zijn dat het 
voorontwerp van wet ligt is er nauwelijks controle voor het boedhisme. Morgen kan het voor iets anders 
zijn. Een wet is niet gemaakt voor één iets alleen. Ze vragen transparantie en een veel duidelijkere 
wetgeving. Dit werd ook doorgegeven.   

Het zogenaamde KUL-onderzoek wil de gedeputeerde even aankaarten. Volgens de heer Kurt Ravyts, 
fractievoorzitter Vlaams Belang, is het hier niet de plek maar je zegt het toch maar. Onze ambtenaren 
volgen dit op. Er is nog geen noemenswaardige nota. Laat staan dat het onderzoek al duidelijk zou zijn. 
Daar staan we nog nergens. Iedereen heeft andere meningen., het onderzoek slaat heel hard toe. Een 

beetje kritiek op de manier hoe dit onderzoek werd gemaakt. Dit is niet serieus te beantwoorden, het 
vraagt om een heel moeilijke weg. Haar bezorgdheid is altijd dat het onderzoek altijd goeie resultaten 
oplevert. Dit blijkt niet. We hebben dit vastgesteld met de ambtenaren. Deze boodschap is ook gegeven 
naar de onderzoekers toe. Dit kost tijd en ruimte. We hopen op een resultaat. Hier is het achteraan 
hinken op het feit wat is nu precies de bedoeling, waar wil men eindigen. De gemeenten zullen moeten 
betalen maar dit is meer een understatement dan een vraag. Dit doet men niet in een onderzoek. Rond 
Boedhisme toe vraagt men een advies. We hebben heel veel kritiek op deze wetgeving. Daarin steunen 
we onze ambtenaren. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 48 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
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Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De 
Block, De Cuyper, De fauw, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp en Wenes. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
de heer Ravyts. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Vanhee en Schotte en de heren Colpaert, Coupillie, Lodewyckx, Rollez, Tavernier, 
Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE ORTHODOXE 
KERKFABRIEK MOEDER GODS TROOSTERES DER BEDROEFDEN IN PERVIJZE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring 
of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   

- het budget 2019 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 
Bedroefden en het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 17 

augustus 2018; 
- in het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden wordt de 

provinciale exploitatietoelage geraamd op 33.627,38 euro en wordt de provinciale investeringstoelage 
geraamd op 0,00 euro (zie ook bijlage); 

- het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden past binnen het 
goedgekeurde meerjarenplan;  

- conform de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het budget indien het budget 
past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze;  

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 
der Bedroefden in Pervijze, met een vastgestelde exploitatietoelage van 33.627,38 euro en een 
investeringstoelage van 0,00 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze en aan de provinciegouverneur. 

 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOTULEN PROVINCIERAAD 27/09/2018 

 

Agendapunt 10 Akte nemen van het budget 2019 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking van de 
agendapunten 10 tot 15 in de AZF-commissie. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 17 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Spincemaille, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Content, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, 
Soens, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore en Wenes. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Schotte, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vanhee en Verbeke en de 
heren Colpaert, Coupillie, Himpe, Lodewyckx, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe, Verwimp en 
Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE 

ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP ASSOUNAH IN DESSELGEM  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de islamitische geloofsgemeenschappen 
ingevolge artikel 272 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, 
goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 
inzonderheid artikel 2, § 2, 8°, laatste lid, waarbij wordt bepaald dat de erkende geloofsgemeenschap die 
erkend is op basis van dat besluit jaarlijks, samen met het budget, een verslag inzendt waarin wordt 
verduidelijkt op welke wijze de plaatselijke geloofsgemeenschap in haar werking en haar contacten met 
gelovigen en derden (uitgezonderd in verband met de liturgie) de Nederlandse taal gebruikt en hoe zij haar 
contacten met de  bestuurlijke overheid van de gemeente(n) van haar gebiedsomschrijving organiseert;  
- het overleg van 22 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah;   
- het budget 2019, de beleidsnota en het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 

de islamitische geloofsgemeenschap Assounah is samen met het advies van het Executief van de Moslims 
van België, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018 (zie bijlage 1 en 2); 
- dat het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah geen aanleiding geeft tot opmerkingen (zie bijlage 1);  
- dat in het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah de provinciale 
exploitatietoelage wordt geraamd op 56.907,41 euro en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd 
op 0,00 euro (zie bijlage 2); 
- dat het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah past binnen het goedgekeurde 
meerjarenplan 2016-2019;  
- dat conform de artikelen 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget indien het budget 

past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  
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- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah in Desselgem;  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in 
Desselgem, met een vastgestelde exploitatietoelage van 56.907,41 euro en een investeringstoelage van 
0,00 euro.  
 
Artikel 2: 
De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 

de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem en oordeelt dat het verslag geen aanleiding 
geeft tot opmerkingen hierover. Dit verslag wordt vervolgens verstuurd aan de provinciegouverneur. 
 
Artikel 3: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Executief van de Moslims van België, de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 
Kyrillos en Methodios in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking van de 
agendapunten 10 tot 15 in de AZF-commissie. 
 
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 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 46 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, 
Verwimp en Wenes. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, De Reuse, 
Lodewyckx, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE ORTHODOXE 
KERKFABRIEK HH. KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
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- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of 
aanpassing wordt toegewezen; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 

inzonderheid artikel 2, § 2, 8°, laatste lid, waarbij wordt bepaald dat de erkende geloofsgemeenschap die 
erkend is op basis van dat besluit jaarlijks, samen met het budget, een verslag inzendt waarin wordt 
verduidelijkt op welke wijze de plaatselijke geloofsgemeenschap in haar werking en haar contacten met 
gelovigen en derden (uitgezonderd in verband met de liturgie) de Nederlandse taal gebruikt en hoe zij haar 
contacten met de  bestuurlijke overheid van de gemeente(n) van haar gebiedsomschrijving organiseert;  
- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   
- het budget 2019, de beleidsnota en het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios is samen met het advies van de Metropoliet-
Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 27 augustus 2018 (zie bijlage 1a, 1b en 2); 
- dat het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Kyrillos en Methodios geen aanleiding geeft tot opmerkingen (zie bijlage 1a en 1b);  

- in het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios wordt de provinciale 
exploitatietoelage geraamd op 28.665,97 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd op 
0,00 euro (zie bijlage 2); 
- het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios past binnen het goedgekeurde 
gewijzigde meerjarenplan 2018-2019;  
- conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het budget indien het budget 
past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  
- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios;  
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios 
in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 28.665,97 euro en een investeringstoelage van 
0,00 euro.  
 
Artikel 2: 
De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende en heeft geen opmerkingen hierover. Dit 
verslag wordt vervolgens verstuurd aan de provinciegouverneur.  

 
Artikel 3: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek 
Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking van de 
agendapunten 10 tot 15 in de AZF-commissie. 
 
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 12. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 45 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 15 onthoudingen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bultinck, 
Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwnhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, 
Verwimp en Wenes. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Schotte, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, 
Coupillie, De Reuse, Lodewyckx, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN DE BUDGETWIJZIGING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring 
of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   

- de budgetwijziging 2018 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios en 
het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 

- in de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios wordt de 
provinciale exploitatietoelage geraamd op 31.313,34 euro en wordt de provinciale investeringstoelage 
geraamd op 42.655,69 euro; in 2017 werd van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen een 
financiering ontvangen voor een bedrag van 48.159,79 euro, de terugbetaling hiervan dient te 
gebeuren na het ontvangen van de gewestelijke toelage; 

- de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios past binnen het 
goedgekeurde gewijzigde meerjarenplan 2018-2019;  

- conform de artikelen 48 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van de 
budgetwijziging indien de budgetwijziging past binnen de grenzen van het goedgekeurde 
meerjarenplan;  

- de deputatie stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek 
HH. Kyrillos en Methodios;  

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

De provincieraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 
Methodios in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 31.313,34 euro en een 
investeringstoelage van 42.655,69 euro; in 2017 werd van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen een 
financiering ontvangen voor een bedrag van 48.159,79 euro, de terugbetaling hiervan dient te gebeuren 
na het ontvangen van de gewestelijke toelage. 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 

*** 
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Agendapunt 13 Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de 
orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking van de 
agendapunten 10 tot 15 in de AZF-commissie. 
 
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 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 46 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, 

Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, 
Verwimp en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, De Reuse, 
Lodewyckx, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET GEWIJZIGDE MEERJARENPLAN  
2018-2019 VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 

ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring 
niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-
Vlaanderen;   

- het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios en 
het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 

- in het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in 
Oostende wordt de provinciale exploitatietoelage geraamd als volgt (zie ook bijlage):  
in 2018: 31.313,34 euro; 

in 2019: 28.665,97 euro;  
en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt: 
in 2018: 42.655,69 euro;  
in 2019: 0,00 euro; 
in 2017 werd van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen een financiering ontvangen voor een 
bedrag van 48.159,79 euro; na het ontvangen van de gewestelijke toelage dient deze financiering te 
worden terug betaald; 

- de deputatie stelt voor om het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Kyrillos en Methodios in Oostende goed te keuren;  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende goed, met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
in 2018: 31.313,34 euro; 
in 2019: 28.665,97 euro;  
en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

in 2018: 42.655,69 euro;  
in 2019: 0,00 euro; 
in 2017 werd van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen een financiering ontvangen voor een bedrag 
van 48.159,79 euro, de terugbetaling hiervan dient te gebeuren na het ontvangen van de gewestelijke 
toelage. 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 

 
Agendapunt 14 Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 
Konstantijn en Helena in Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking van de 
agendapunten 10 tot 15 in de AZF-commissie. 
 
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 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 46 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, 

Verwimp en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, De Reuse, 
Lodewyckx, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE ORTHODOXE 
KERKFABRIEK HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
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artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring 
of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   

- het budget 2019 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena en het 
advies van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 

- in het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena wordt de provinciale 
exploitatietoelage geraamd op 41.619,48 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd op  
1.800,00 euro (zie ook bijlage); 

- het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena past binnen het 
goedgekeurde meerjarenplan 2018-2019;  

- conform de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het budget indien het budget 
past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge;  

 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 
in Brugge, met een vastgestelde exploitatietoelage van 41.619,48 euro en een investeringstoelage van 
1.800,00 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge en aan de provinciegouverneur. 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 15 Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking van de 
agendapunten 10 tot 15 in de AZF-commissie. 
 
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 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 46 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 12 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, 

Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, 
Verwimp en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, 
Lodewyckx, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe en Vanlouwe. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTENAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE ORTHODOXE 
KERKFABRIEK HEILIGE AMANDUS IN KORTRIJK  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring 
of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   

- het budget 2019 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus en het advies van de 
Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 

- in het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus wordt de provinciale 
exploitatietoelage geraamd op 37.528,39 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd op 

1.800,00 euro (zie ook bijlage); 
- het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus past binnen het goedgekeurde 

meerjarenplan;  
- conform de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het budget indien het budget 
past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk;  

 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 
Kortrijk, met een vastgestelde exploitatietoelage van 37.528,39 euro en een investeringstoelage van 
1.800,00 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk, de provinciegouverneur en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.  
 
 
 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de 
Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
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 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
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Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 2017 EN DE 
JAARREKENING 2017 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING WESTHOEKPERSONEEL 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005;  
- de artikelen 6 tot 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 
- het provincieraadsbesluit van 24 februari 2005, waarbij de provincie formeel toetrad tot de 

feitelijke samenwerkingsvereniging van de Westhoekgemeenten en WVI en waarbij de “algemene 
overeenkomst interlokale vereniging Westhoekpersoneel” werd goedgekeurd; 

- het besluit van de provincieraad van 22 september 2016 tot goedkeuring van de nieuwe ‘algemene 
overeenkomst interlokale vereniging Westhoekpersoneel en aanvullende overeenkomst welzijn in 
de Westhoek; 

- de artikelen 12 en 13 van de algemene overeenkomst interlokale vereniging ‘Westhoekpersoneel’; 
- de goedkeuring van het jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening 2017 van de Interlokale 

vereniging Westhoekpersoneel, door het beheerscomité van de Interlokale vereniging 
Westhoekpersoneel op 20 april 2018; 

- het voorstel van de deputatie. 

 
BESLUIT 
Artikel 1 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen keurt het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 
van de Interlokale vereniging Westhoekpersoneel goed. 

 
Art. 2 
 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel, Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Goedkeuren van de vernieuwing van de provinciale Minaraad 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen tegen 1 neen-stem. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VERNIEUWDE WERKING PROVINCIALE 
MINARAAD  
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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 §2 (bepalen van het beleid van de provincie); 
- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de hierbij de vernieuwde werking van de provinciale Minaraad goed.  
 
Artikel 2: 
De provincieraad keurt de ledenlijst, organiek reglement en afsprakennota goed.  
 
 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 18 Goedkeuren van het besluit tot gedeeltelijke herziening van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen en de opmaak van een Beleidsplan 
Ruimte West-Vlaanderen 
 
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 Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, het ruimtelijk beleid van het provinciebestuur zal 
de volgende jaren zich opnieuw moeten bewijzen. De herziening van het oude PRS werd uitgevoerd op 
twee sporen. Voor het tweede spoor was meer diepgang en onderbouw of maatschappelijke discussie 
nodig. Ter voorbereiding werd een participatieproces de “plaatsbepalers” georganiseerd. Voor de vijf 
regio’s in onze provincie kwam er al meer uit dan twee jaar geleden nl. al inhoudelijke aanbevelingen 
kwamen er naar voor. Daarnaast was er de voorbije jaren de saga van de studie rond de behoefte aan 
bijkomende bedrijventerreinen. Parallel waren er evoluties op het Vlaamse niveau die in juli jongstleden 
geleid hebben tot de goedkeuring van de strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
weliswaar zonder goedgekeurde ruimtelijke beleidskaders. Belangrijk is dat de structuurplanning 
vervangen is door een systeem van beleidsplanning. Dat heeft er toe geleid dat de deputatie besloten 
heeft vorig jaar in september om geen volledige herziening van het oude PRS door te voeren. Ze zouden 

dit vervangen door een beleidsplan ruimte West-Vlaanderen. Ondertussen is hier ook een decretale basis 
voor. Wat dit beleidsplan betreft, heeft de volgende deputatie, een belangrijke opdracht. Men mag 
vooruitblikken. Misschien is hij hier nog aanwezig in de volgende legislatuur.  

In Vlaanderen ziet men de ruimtelijke ontwikkeling nu als een resultaat van samenwerking. Elk 
bestuursniveau heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. De ruimtelijke werven op Vlaams niveau zijn 
duidelijk met onder meer het ontwikkelen van kwalitatieve open ruimte in relatie tot bebouwde kernen 
en het bevorderen van ruimtelijke kernkwaliteiten als basis voor ontwikkeling.  

Het is de bedoeling dat in de toekomst ieder bestuursniveau voor zich uitmaakt welke ontwikkelingen het  
zal aanpakken en dit in partnerschap met de andere bestuursniveaus. Belangrijk is dat het beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen de geïntegreerde gebiedsontwikkeling als werkpraktijk niet alleen aanvaard wordt 
maar zelf stimuleren. Het zal u als muziek in de oren klinken. Er is dus ruimte voor maatwerk waarbij de 
Vlaamse Overheid voorstellen in lokale en provinciale plannen niet langer zal toetsen aan een omvattend 

beoordelingskader maar slechts als regulator zal optreden en mee zal zoeken naar oplossingen binnen 
vooraf bepaalde principes en kaders. Het beleidskader zal nog werkingen bijsturen en verduidelijken hoe 
omgegaan wordt bv met lopende afbakeningsprocessen. Agnas is zo’n proces, wordt verder gezet. Het 
doel is om dit nog meer geïntegreerd te gaan doen. Hij is niet mee eens met Groen, de provincie is al op 
een goeie manier bezig. Hij denkt aan de Kemmelberg, de Gavers en het Veld. Het viel hem op dat de 
provincie naar het beleidsplan ruimte Vlaanderen toe argwanend kijkt. Hij denkt aan het advies van vorig 
jaar. Men neemt er akte van dat de provincie en de gemeenten zelf meer hun eigen prioriteiten rol en 
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opdrachten ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen zal moeten bepalen. Men stelde vorig jaar dat 
men vreesde dat er heel wat overleg en energie verloren zal gaan over de vraag wie wat doet. Daarnaast 
stipte de deputatie het probleem aan van de selecties. Het RSV en PRS werkten met duidelijke selecties 
waardoor er bij projecten van derden duidelijk een afwegingskader was om te beoordelen. Nu is met 
strategische doelstellingen het ruimtelijk kader voor afwegingen minder duidelijk of dit dreigt toch zo te 
worden. Wat zal de betekenis nog zijn van een ruimteboekhouding in de toekomst? De deputatie heeft 
beslist om rond wonen, de woonprogrammatie , geen nieuwe bruto taakstelling toe te kennen. Er wordt 
verder gewerkt binnen het bestaande aanbod. De netto pakketten van de vorige planperiode kunnen 

verder verwezenlijkt worden. Een nieuwe behoeftestudie en evaluatie volgen pas in 2021. Wat de 
verdere aanpak van het pakket bedrijvigheid in het kader van het Vlaams reservepakket betreft, heeft hij 
een aantal vragen. Misschien is het ook nodig dat de gedeputeerde Jean De Bethune meeluistert. 
Herinner u de vraag van de provincie aan de Vlaamse regering om het pakket van netto 430 hectare uit 
het reservepakket voor onze provincie goed te keuren en de beslissing van de Vlaamse regering voor een 
maximum 130 hectare concrete terrein voorstellen goed te keuren en meteen ook te delegeren. De 
deputatie heeft in januari drie opdrachten geformuleerd voor de dienst ruimtelijke planning.  

1. Voorstel van aanpak voor de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem  

2. Voorstel van aanpak op provinciaal niveau voor multimodale logistieke terreinen  

3. Actualisering van de monitoring en de uitgiftebeleid in andere subsregio’s  

Vervolgens heeft men in april na de actualisering van het aanbod en uitgiftebeleid beslist dat het 

gevraagde pakket van 200 hectare netto gerechtvaardigd is. Men heeft het dan ook over hectaren in de 
Westhoek. De Westhoek zit mee in het verhaal. Men heeft toen gezegd dat het overleg en 
planningsproces in meerdere subregio’s moet worden opgestart. Men heeft dit al een stukje voor de 
zomer gesteld. Hiervoor is een leidraad van concrete aanpak opgemaakt, ook voor die multimodale 

terreinen.  

Zijn er al startnota’s met de verschillende zoeklocaties? Het overleg zou in het najaar zijn gestart en in 
het planningsproces zouden de diverse actoren betrokken worden via verschillende overlegfora. Het 
voorstel was om deze groep zesmaandelijks samen te krijgen om een overzicht te krijgen van de 
monitoring, de planningsprocessen, de activeringsteams en het duurzamer en zuiniger maken van 
bedrijventerreinen. Hoe zit het trouwens met die activeringsteams om bestemde industriegronden terug 
in ontwikkeling te krijgen ? Laat ons niet vergeten dat dit jaar hiervoor 400.000 euro werd voorzien. Is 
er al een pilootproject? Men zou ook nagaan of bestemde gronden die niet meer konden ontwikkeld, 
denk maar aan waterzieke gronden zouden kunnen geruild. Ook hier beoogde men een concreet 
pilootproject. 

Een ander aspectje is een detailhandelsbeleid. Zal men inzetten op de ondersteuning selectief locatie 
beleid voor een detailhandelsaanbod? Dit heeft allemaal te maken met het beleidsplan Ruimte West-

Vlaanderen. Men is benieuwd hoe de volgende deputatie de strategische keuzes die op Vlaams niveau 
wordt gemaakt, een West-Vlaamse invulling zal geven. Hoe zal men erin slagen om de bestaande open 
ruimte maximaal te behouden, de verhardingen te beperken en toch nog ruimtelijk gestalte te geven aan 
groei op het vlak van wonen en bedrijvenheid maar met minder ruimte?  Hij zou nog kunnen verder doen 
maar de aandacht is niet echt groot. Hij zou kunnen verdergaan over de knooppunten. Hij zal dit 
reserveren voor een ander debat.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, deelt mee dat de kern van het agendapunt is dat we heel te 
vreden en content zijn met de oplossing voor een totaal verkommerde situatie in Moorslede, met 
Dadipark. Jarenlang heeft men gezocht naar een oplossing voor een nieuw pretpark maar het was niet 
mogelijk. Nu hebben we een oplossing, een masterplan. Het houdt in dat het een interessante combi 
wordt, een stukje natuurpark toegankelijk voor wandelaars, fietsers, recreanten, waarin men de 

Heulebeek integreren met onder andere de problematiek van de waterbeheersing, waarin dat men een 
woonproject hebben met 57 woningen traditioneel in een centrum van een gemeente, geen hoogbouw, 
waarin een recreatieve ruimte voorzien met onder andere een fiets, mountenbike-route, waarin men 
zorgt dat de bedevaarders op een ordentelijke manier hun ding kunnen doen, waar commerciële zaken 
mogelijk zijn nl. lees een tearoom, een cafetaria voor toeristen enz. Het dossier van meer dan 15 jaar is 
rond, maar  in het structuurplan staat er nog altijd pretpark. De bedoeling van vandaag is om dat te 
veranderen. Elkeen van de raad is hiermee eens want het is gezond verstand. Natuurlijk wordt er ook 
verwezen naar de herziening van de PRS. De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, gebruikt 
dit als kapstok om een veelvoud aan vragen te stellen in deze materie. Geen enkel probleem, zijn collega 
Jean de Bethune zal hierop antwoorden. Men is dit verder aan het uitwerken, activeringsteam en 
dergelijke meer zijn actief.  Ook in het budget van volgend jaar ziet men dat dit allemaal voorzien is. 
Rustig en kalm blijven, de huidige deputatie en ook hun opvolgers zullen dit verder opvolgen. Dat zal wel 
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lopen. Men moet vertrouwen hebben. Men is verder dan wat men beloofd heeft. De planning is voorjaar 
2019, intern overleg met andere provinciale diensten en agentschappen. Voor de zomer komen er 
vormingssessies voor de raadsleden. Dan doen we verder in 2020. Het is een en en verhaal. Nu lossen 
we Dadipark op, tegen de zomer van volgend jaar, zal dit goedgekeurd worden. De heer Jean de 
Bethune, gedeputeerde zal inhoudsvol kunnen antwoorden.  

De heer de Jean Bethune, gedeputeerde, dankt de heer Kurt Ravyts voor de goeie synthese van de 
werkzaamheden die in de voorbije maanden, jaren heeft plaats gevonden. Hij dankt zijn collega De Block 
voor zijn traditionele humor en de Oostendse wijze waarop hij de patat kan doorschuiven naar één van 

zijn collega’s. De heer Kurt Ravyts heeft een punt dat de provincie zich zal concentreren op de 
grondgebonden materies, of men dit moeten linken aan het Dadipark, laat hij even in het midden. Hij 
spreekt van activeringsteams. Inderdaad, men gaat voor een duurzame ontwikkeling van de 
bedrijvigheid ruimtelijk in deze provincie . Men gaat vanuit de provinciale ontwikkelingsmaatschappij met 
steun van de diensten van Stephaan Barbery en gedeputeerde De Block daarvan werk maken. Die 
werkzaamheden zijn na de vakantie opgestart. Het is te vroeg om hieruit enkele conclusies te trekken. U 
spreekt van de verdere ontwikkeling en inplanting van 400 hectaren bijkomende bedrijventerrein. Men is 
erin geslaagd om alle krachten te bundelen. Men heeft hier ook gescoord te Brussel. Dat is een stap 
vooruit. De Vlaamse regering heeft beslist dat de provincie bijkomende bevoegdheden krijgt om te 
waken, te zorgen dat er een kernversterkend handelsbeleid zal worden gevoerd. Men is bijzonder 
verheugd met die bijkomende bevoegdheid. Het is niet alleen een ruimtelijke bevoegdheid. Uiteraard zal 
men hieromtrent kunnen bijdragen. Men is ook van plan een streng beleid te gaan voeren. De diensten 

zijn volop bezig met de redactie van een visietekst, gedragslijnen op dat terrein. Wie moet streng zijn, 
moet ook steunen aan de andere kant. Hij heeft opdracht gegeven aan de POM om een ondersteunend 
mechanisme op poten te zetten waarbij individuele handelaars, verenigingen, gemeentebesturen te 
ondersteunen. Gisterennamiddag werd er een nieuwe overeenkomst ondertekend zodoende dat ze in de 
komende legislatuur gestalte kunnen geven aan een kernversterkend handelsbeleid. In die optiek kan 
men sterker dan vroeger optreden als partner van de gemeente. Hier krijgt de provincie meer 
verantwoordelijkheid.  

Hij wil besluiten dat hij een rendez-vous heeft na 3 december met de nieuwe provincieraad om hier de 
kans te geven om performant uit de hoek te komen.   

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, dankt de gedeputeerden voor hun antwoord. In 
eerste instantie gaat het over de site van het Dadipark. Het zou wel leuk zijn of ze het masterplan 
kunnen krijgen.  

Hij ziet dat bij dit agendapunt ook staat: “ en opmaak van een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen...” 
Men zet het licht op groen voor de volgende legislatuur. Niemand blijkt te beseffen wat het eigenlijk is. 
Hij vond het toch nodig om even halt te houden en terug te blikken op deze materie. Het is heel normaal 
dat hij even peilt naar de stand van zaken.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, 
Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN EN DE OPMAAK VAN EEN 
BELEIDSPLAN RUIMTE 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 de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 het decreet van 8 december 2017 houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening, milieu en omgeving (de zogenaamde ‘codextrein’), inzonderheid artikelen 23 en 217§1. 
Middels artikel 23 wordt het huidige systeem van structuurplanning in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO) vervangen door een systeem van beleidsplanning. Het 
bovengenoemde wijzigingsdecreet creëert een decretale basis voor het nieuwe systeem van 
ruimtelijke beleidsplannen op de drie bestuursniveaus (gewest, provincies en gemeenten). Voor wat 
betreft de provinciale ruimtelijke beleidsplannen besluit de provincieraad tot de opmaak van een 
provinciaal beleidsplan ruimte. De deputatie neemt vervolgens de nodige maatregelen voor de 
opmaak en de vaststelling ervan. 
Artikel 217§1 van bovengenoemd wijzigingsdecreet legt een aantal overgangsbepalingen vast. Zo 
kan de provincie haar ruimtelijk structuurplan na de inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 
23 van het wijzigingsdecreet (i.c. 5 mei 2018) nog gedeeltelijk herzien. Deze herziening gebeurt 

met toepassing van de regels, zoals ze golden tot voor de datum van inwerkingtreding van artikel 
23 van dit wijzigingsdecreet (voormalige artikelen 2.1.1, 2.1.2 en artikelen 2.17 tot en met 2.1.13 
van de VCRO). Hierin wordt onder meer bepaald dat de provincieraad beslist tot het opmaken van 
een provinciaal ruimtelijk structuurplan; dat het provinciaal ruimtelijk structuurplan ten allen tijde 
geheel of gedeeltelijk kan herzien worden; dat de regels voor de opmaak van het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan eveneens van toepassing zijn op de herziening ervan; dat de provincieraad 
derhalve ook moet beslissen tot de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan; 

 het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot 
definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, bij decreten van 17 december 
1997, 19 maart 2004 en 25 februari 2011; 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de Provincie 
West-Vlaanderen (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 Vlaamse regering van 20 juli 2018 houdende de goedkeuring van de 
strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; 

 het aangetekend schrijven dd. 4 juli 2018 van de gemeente Moorslede waarin de gemeenteraad van 
Moorslede in zitting van 21 juni 2018 een gemotiveerd verzoek richt aan de provincieraad om het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen gedeeltelijk te herzien voor wat betreft de 

bepalingen rond het Dadipark in Dadizele. Conform voormalig art. 2.1.8.§4 van de VCRO dient de 
provincieraad dit verzoek binnen de 90 dagen gemotiveerd te beantwoorden; 

 De site van het Dadipark in Dadizele is in het PRS-WV zowel richtinggevend als bindend 
geselecteerd als pretpark, als onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en 
recreatie. Dit maakt dat de site, conform de bepalingen in het PRS-WV, enkel een hoogdynamische 
en bovenlokale toeristisch-recreatieve (her)invulling kan krijgen. 

 Sinds de sluiting van het (ondertussen gesloopte) attractiepark Dadipark in 2002 is men er niet in 
geslaagd om de site een gelijkaardige hoogdynamische invulling te geven. Er werd in 2016 een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente 
Moorslede en NV Dadipark om voor de site een masterplan op te maken, op basis van een vooraf 
opgestelde projectdefinitie. Op basis hiervan werd een Winvorm-procedure opgestart. In dit 
masterplan wordt momenteel nagegaan hoe het voormalige Dadipark zou kunnen uitgebouwd 

worden tot een publieke multifunctionele groene long in het centrum van Dadizele, waarbij de 
nadruk eerder op het laagdynamische ligt. 

 Teneinde de resultaten uit het masterplan planologisch te kunnen verankeren middels een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, is er een beperkte herziening van het PRS-WV nodig 
waarbij de selectie van Dadipark als pretpark wordt geschrapt. Op deze manier kan de site een 
meer laagdynamische invulling krijgen die op niveau van de gemeente Moorslede zelf functioneert. 

 Nu er ondertussen een decretale basis voorhanden is om een provinciaal ruimtelijk beleidsplan op te 
maken middels het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 en de Vlaamse Regering de strategische 
visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft goedgekeurd op 20 juli 2018, kan parallel met de 
beperkte herziening van het PRS-WV ook de opmaak van een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen 
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opgestart worden. Hiertoe zijn reeds voorbereidingen getroffen door de deputatie, onder meer door 
het participatietraject dat is doorlopen met de ‘Plaatsbepalers’.  

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Artikel 1  De Provincieraad van West-Vlaanderen beslist tot een gedeeltelijke herziening van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. Deze herziening beperkt zich tot het schrappen van  
de selectie van Dadipark in Moorslede als pretpark 

Art. 2  De provincieraad van West-Vlaanderen beslist tot de opmaak van een Beleidsplan Ruimte West-
Vlaanderen 

Art. 3  Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd naar de gemeente Moorslede, 
Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en het departement Omgeving van de Vlaamse 
Overheid. 

 
*** 

 

Agendapunt 19 Goedkeuren van het provinciale besluit tot goedkeuring van een nieuw 
provinciaal mobiliteitscharter met het Vlaams gewest 
 
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 Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang vindt dit belangrijk. Het gaat hier over een 
vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse overheid. Het gaat over een poging tot taakverdeling want een 
aantal zaken zijn uiteraard niet geregeld via decreten. Wat zal in godsnaam de actieve provinciale rol zijn 
bij de vervoersregio’s. Herinner u samen met andere fracties dat er een aantal vragen werden gesteld en 
u hebt zelf grote twijfel gezaaid over de bereidwilligheid van een zekere de heer Weyts om die 

provinciebesturen een grote rol te laten spelen inhoudelijk in die vervoersregio’s. Hier staat de basis 
bereikbaarheid en de actieve rol van de provincie. In het tijdschrift van de Lijn wordt wel degelijk de 
aanwezigheid van de provincie bevestigd. Hij leest ook in de politieke propaganda dat collega’s sp.a een 
provinciale vervoersmaatschappij bepleiten. Men wil dat de provincies het busvervoer organiseren. Ze 
hebben expertise en een directe lijn met steden en gemeenten wat een stevige behandeling is voor 
onderhandelingen. Uiteraard zorgt de Vlaamse overheid voor de financiële middelen. Misschien moet u 
als gedeputeerde minder twijfel zaaien over de rol van de provincies want sp a wil het anders.  

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, men moet terug met twee voeten op de grond staan. Het 
gaat over verhoging van 40 naar 50% in verband met personeel. Jammer genoeg gaat het niet over de 
subsidies voor effectief materiaal enz. Men is uiteraard blij, elke stap vooruit voor meer fietsers in onze 
provincie is altijd een goeie zaak.  

De heer Peter Roose, sp.a- raadslid, weet niet waar hij het haalt dat er twijfel wordt gezaaid. Men heeft 
een duidelijk standpunt. De deputé pleit om effectief meer rol te krijgen als provincie op vlak van vervoer 
op maat. Als partij vraagt men dit bijkomend. Hij ziet niet in hoe dit inconsequent zou kunnen zijn en 
waar er verwarring zou kunnen worden gezaaid. Men is op de goeie weg. Als de Vlaamse regering hierin 
mee stapt, kunnen we dit alleen maar toejuichen.  

De heer Kurt Himpe, N-VA –raadslid, meldt dat dit een belangrijk punt is dat ze zullen goedkeuren. Het is 
inderdaad zo dat er nog verdere stappen kunnen worden gezet. De provincie West-Vlaanderen doet al 
heel wat in verband met de verhoogde subsidieregeling van de fietssnelwegen maar het kan inderdaad 
nog beter. Andere provincies gaan hierin nog verder.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, vraagt gewoon meer duidelijkheid. Hij zegt alleen 
dat er duidelijk staat dat de provincies in die vervoersraden zitten. Toen heeft de gedeputeerde gemeld 
dat hij hierin niet genoeg ruimte kreeg. Hij kan dus alleen maar herhalen wat er toen werd gezegd. Hij 

heeft daar trouwens nog serieus pers mee gehaald.   

De heer Peter Roose, sp.a-raadslid deelt mee dat de provincie als proefproject zit sedert het begin maar 
dat betekent niet dat de provincie en de gedeputeerde geen aspiraties hadden om zijn rol en 
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bevoegdheden op vlak van vervoer op maat vanuit het provinciaal oogpunt te versterken. Dat is zeer 
consequent waarmee men naar de kiezer gaat. De gedeputeerde heeft gewoon gevraagd om een grotere 
rol te krijgen hieromtrent.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, vult aan indien het positief is of zou kunnen zijn, moet dit nog 
in de praktijk worden omgezet. Hij wacht dus af en hij heeft weinig vertrouwen in onze Vlaamse minister 
van stilstand. Hij leest wat hij leest.  

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, merkt op dat er hier enkele zijn die aan koorts leiden.  Hij vindt dat 
de gedeputeerde altijd sereen is maar momenteel mensen beginnen uitmaken, vindt hij persoonlijk 

ongepast. Dit gaat te ver.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 

Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET PROVINCIAAL 

MOBILITEITSCHARTER MET HET VLAAMS GEWEST.  

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt 

rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 

 

 de afspraken tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies m.b.t. de afstemming van 

het mobiliteitsbeleid.  

 

 het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, gewijzigd door het decreet van 

10 februari 2012, inzonderheid de artikelen 22 en 23. 

 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013, gewijzigd door het besluit van 15 

december 2017, inzonderheid de artikelen 51 en 52. 

 

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

taakbehartiging) en art.42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie. 

 

Het voorstel van de deputatie: 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
Het provinciaal mobiliteitscharter tussen de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams gewest wordt 
goedgekeurd. Het  provinciaal mobiliteitscharter maakt integraal deel uit van onderhavig besluit.  

 
Art. 2 
 
Het provinciaal mobiliteitscharter treedt in werking op 1 januari 2019. De deputatie is belast met de 
uitvoering.  
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bijlage 1: provinciaal mobiliteitscharter  
 
 

*** 
 

Agendapunt 20 Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2018-2019 van de 
kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator 
 

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 46 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 13 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Vanryckeghem en de heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, De Reuse, Lodewyckx, 
Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET GEWIJZIGDE MEERJARENPLAN  
2018-2019 VAN DE KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen 
ingevolge artikel 78 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-
goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 19 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge;   

- het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator en het advies van 

het Bisdom, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 
- in het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator wordt de 

provinciale exploitatietoelage geraamd als volgt:  
in 2018: 251.104,52 euro; 
in 2019: 249.045,00 euro;  
en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt: 
in 2018: 180.246,80 euro;  
in 2019: 46.421,80 euro.  

- de deputatie stelt voor om het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de kathedrale kerkfabriek 
Sint-Salvator in Brugge goed te keuren;  

 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De provincieraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge goed,  
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
in 2018: 251.104,52 euro; 
in 2019: 249.045,00 euro;  
en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

in 2018: 180.246,80 euro;  
in 2019: 46.421,80 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Bisdom, de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge en 
aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 21 Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek 
Sint-Salvator 

 
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 21. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 48 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Vanryckeghem en de heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, 
Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, Lodewyckx, Rollez, 
Tavernier, Van Meirhaeghe en Vanlouwe. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN DE BUDGETWIJZIGING 2018 VAN DE 
KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE  
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen ingevolge 
artikel 78 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of 
aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
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- het overleg van 19 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge;   

- de budgetwijziging 2018 en de beleidsnota van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator en het advies 
van het Bisdom, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 

- in de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator wordt de provinciale 
exploitatietoelage geraamd op 251.104,52 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd 
op 180.246,80 euro (zie ook bijlage); 

- de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator past binnen het goedgekeurde 

gewijzigde meerjarenplan 2018-2019;  
- conform de artikelen 48 tot en met 50/1 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van de 
budgetwijziging indien de budgetwijziging past binnen de grenzen van het goedgekeurde 
meerjarenplan;  

- de deputatie stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek 
Sint-Salvator in Brugge;  

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

De provincieraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 
Brugge, met een vastgestelde exploitatietoelage van 251.104,52 euro en een investeringstoelage van 
180.246,80 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Bisdom, de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge en 
aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 22 Akte nemen van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-

Salvator 
 
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 48 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Vanryckeghem en de heren Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, 
Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, Lodewyckx, Rollez, 
Tavernier, Van Meirhaeghe en Vanlouwe. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE 
KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen ingevolge 
artikel 78 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of 
aanpassing wordt toegewezen; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 19 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge;   

- het budget 2019 en de beleidsnota van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator en het advies van het 
Bisdom, ingediend bij het provinciebestuur op 17 augustus 2018; 
- in het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator wordt de provinciale exploitatietoelage 
geraamd op 249.045,00 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd op 46.421,80 euro 
(zie ook bijlage); 
- het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator past binnen het goedgekeurde gewijzigde 
meerjarenplan 2018-2019;  
- conform de artikelen 48 tot en met 50/1 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het 
budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  
- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge;  

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 
Brugge, met een vastgestelde exploitatietoelage van 249.045,00 euro en een investeringstoelage van 
46.421,80 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Bisdom, de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge en 
aan de provinciegouverneur. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 23 Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge in functie 
van het creëren van een nieuwe fietsverbinding 
 
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 23. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 

Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
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Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GRONDEN TE BRUGGE IN FUNCTIE VAN HET CREËREN VAN EEN NIEUWE 

FIETSVERBINDING.  
 
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 ruilovereenkomst door de deputatie d.d. 15 maart 2018; 
- Het feit dat door deze ruil een nieuwe fietsverbinding tussen de Lorkendreef en de Sneppedreef in 

het provinciedomein Tillegembos kan worden aangelegd; 
- Het schattingsverslag; 

- De ontwerpakte voor het ruilen van gronden, zonder opleg, gelegen te Brugge, 26ste afdeling, sectie 
A, perceelnummers 239c en 240c met een totale oppervlakte van 3099m² tegen grond gelegen te 
Brugge, 26ste afdeling, sectie A, deel van perceelnummer 286b met een oppervlakte van 3099m²; 

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen, zonder opleg, van gronden gelegen te Brugge, 26ste afdeling, 
sectie A, perceelnummers 239c en 240c met een totale oppervlakte van 3099m² tegen grond gelegen te 
Brugge, 26ste afdeling, sectie A, deel van perceelnummer 286b met een oppervlakte van 3099m². 

 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. in functie van het creëren van een nieuwe 
fietsverbinding.  
 
Art. 3:  
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 

 
Agendapunt 24 Verlenen van machtiging tot de verkoop van restpercelen langs de 
Frontzate te Diksmuide  
 
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 24. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERKOOP 
VAN RESTPERCELEN LANGS DE FRONTZATE TE DIKSMUIDE.  
 
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 aankoop door de Provincie van diverse gedesaffecteerde spoorwegbeddingen met het oog op de 
inrichting ervan als recreatieve fiets- en wandelroutes; 

- Het feit dat bepaalde percelen langs de Frontzate niet dienstig zijn voor de Provincie en reeds 
worden gebruikt door de aanpalende eigenaars; 

- De aankoopbeloftes; 
- De schattingsverslagen; 
- De opmetingsplannen;  
- De ontwerpakten voor de verkoop van volgende percelen :   

Ligging Oppervlakte Verkoopprijs 

Diksmuide, 13de afdeling, sectie 
A, deel nr. 80A 

3a05ca 1525 EUR  

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 1) 

51ca  1785 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 2) 

24ca 840 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 3) 

56ca 1960 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 4) 

76ca 2660 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 5) 

1a 41ca 4935 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 6) 

1a 60ca 5600 EUR  

- het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van volgende percelen tegen de vermelde prijs: 

Ligging Oppervlakte Verkoopprijs 

Diksmuide, 13de afdeling, sectie 
A, deel nr. 80A 

3a05ca 1525 EUR  

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 1) 

51ca  1785 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 2) 

24ca 840 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 3) 

56ca 1960 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 4) 

76ca 2660 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 5) 

1a 41ca 4935 EUR 

Diksmuide, 3de afdeling, sectie 
B, deel zonder nummer (lot 6) 

1a 60ca 5600 EUR  

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

*** 
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Agendapunt 25 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de 
Rembertstraat te Zedelgem 
 
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 Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, heeft het commissieverslag gelezen. Het valt hem op 
dat er een startnota is van 2009. We zijn dus 9 jaar verder.  

Hij heeft beginnen googelen, hij zag een blaadje van de NV-A Zedelgem van 2014. Er staat het 
aandringen werpt zijn vruchten af. De kogel is door de kerk. Men begint eindelijk met de aanleg van het 
fietspad in de Rembertstraat. Intussen zijn we vier jaar verder, dit moet nog altijd gebeuren. Graag wat 
meer uitleg omtrent het waarom dat er 10 jaar zit tussen de startnota en hetgeen wij hier vandaag gaan 
goedkeuren.  

Mevr. Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, deelt mee dat zij voorstander is van dit fietspad. Men gaat 
bomen rooien aan beide kanten. Dat is teveel van het goede. Men gaat 100 bomen rooien. Op 
aandringen van de provincie zal men een 20 nieuwe bomen plaatsen. Het is niet duidelijk waarom die 
bomen weg moeten aan de overkant van de weg.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, benadrukt dat het is zo is, hij kent het dossier niet punctueel in 

detail. als een tijd verstreken is, dan is er altijd een verantwoorde reden. Het heeft dikwijls te maken 
met onteigeningsprocedures. De griffier moet het nodige doen, ze zullen dit opsnorren. Idem dito naar 
de logische vraag van mevrouw Schotte, dit zal worden bekeken. Men rooit nooit bomen die niet nodig 
zijn . Er wordt altijd een evenwicht gezocht in onderling overleg. Men gaat dit opzoeken en we zullen 
punctueel antwoorden.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, wil nog aanvullen dat die onderhandelingen rond zijn, het duurt 
heel lang. Wat bomen betreft, hij stelt vast dat er bomen komen. De ruimte is vrij krap. Er is rekening 
gehouden met alle veiligheidsnormen. Het is een evenwichtige beslissing zoals het begrip duurzaamheid 
vereist.  

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzittier-Groen, deelt mee dat de diensten dit onderzocht hebben op 
vraag van de heer Colpaert. Blijkbaar was het op vraag van de gemeente. Het is een trieste beslissing 
omdat dit ook een verkeersremmend effect kan hebben. Men moet het niet meer onderzoeken, dit is al 

gebeurd. Het lijkt ons onlogisch om dit te doen. 

De voorzitter vult aan met het commissieverslag.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, keurt dit bestek niet goed. Hij deelt mee dat de heer Bart 
Naeyaert terecht verwijst naar de situatie te Torhout maar eigenlijk doet men iets gelijkaardigs.  
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Content, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, 
Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
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De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 

AANLEG VAN EEN DUBBELRICHTINGSFIETSPAD LANGS DE REMBERTSTRAAT TE ZEDELGEM  
 
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: 2018170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Rembertstraat te 

Zedelgem 
- Het daartoe opgemaakte bestek  

- De raming van de werken voor een bedrag van 2.131.821,13 euro excl. BTW waarvan 504.347,75 
euro excl. BTW ten laste van de gemeente Zedelgem, 579.871,30 euro excl. BTW ten laste van 
VMW-RioP, 569.992,50 euro excl. BTW ten laste van het Minafonds (subsidie) en 477.609,58 euro 
excl. BTW ten laste van de Provincie West-Vlaanderen  

- Aquafin ikv Riopact 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 werken: aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de 
Rembertstraat te Zedelgem met raming ten bedrage van 2.131.821,13 euro excl. BTW, met een 
provincieaandeel van 477.609,58 euro excl. BTW, wordt goedgekeurd. 
 

Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

*** 
 

Agendapunt 26 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: herinrichting van het provinciedomein De Koolhofput te 
Nieuwpoort-Koksijde 
 
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 Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, is tevreden dat dit kan worden gestart. Hij staat 
erachter dat de provincie gans de site een groenscharnierpunt wil maken. Ook de aansluiting met de 
Frontzate wordt geoptimaliseerd.  

De provincie is ook druk bezig met het Nieuwpoortse, je hebt daar ook familie, niet dat het daardoor is. 
Hij bedoelt het positief, het ligt de gedeputeerde nauw aan het hart.  

Er is ook een PRUP rond Kreekgebied rond Nieuwpoort. Dit zal men ook binnenkort op ons bord krijgen.  

Hij hoopt ook dat Rechteroever ook in deze legislatuur zal krijgen. Er beweegt wat in Nieuwpoort.  

De voorzitter deelt mee dat men de rust moet bewaren en naar de inhoud van de agendapunten kijken.  
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 26. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 

GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
HERINRICHTING PROVINCIEDOMEIN DE KOOLHOFPUT TE NIEUWPOORT/KOKSIJDE  
 
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: 2018170167 Aanbieden en uitbouwen van het 

provinciedomein Koolhofput 
- De opdracht van werken: herinrichting provinciedomein de Koolhofput te Nieuwpoort/Koksijde 

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 1.135.722,60 euro excl. BTW volledig ten laste van 

de provincie 

- 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 werken: herinrichting provinciedomein de Koolhofput te 
Nieuwpoort/Koksijde met raming ten bedrage van 1.135.722,60 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 27 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: herstel paden in het provinciedomein Bulskampveld te 
Beernem 
 
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 27. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
HERSTEL PADEN PROVINCIEDOMEIN BULSKAMPVELD  
 
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: 2018170032 Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het 

provinciedomein Bulskampveld 
- De opdracht van werken: herstel paden 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 502.833,40 excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie West-Vlaanderen  
- De 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 werken: herstel paden provinciedomein Bulskampveld met 
raming ten bedrage van 502.833,40 excl. BTW volledig ten laste van de Provincie, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 28 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
werken: leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op de site 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. 
 

De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, is een gelukkig provincieraadslid, althans voor dit agendapunt. 
Drie jaar terug toen het kantoor hier op de agenda stond, maakte hij de opmerking dat het onbegrijpelijk 
was dat er geen zonnepanelen werden voorzien op het dak van dit gebouw. Toen antwoordde u dat er 
geen budget werd voorzien maar dat u dit zou onderzoeken. Nu is men intussen drie jaar later, het blijkt 
dat u van uw woord bent. Meer nog er komen zonnepanelen op meerdere gebouwen van Inagro. De 
provincie heeft hier uiteraard een voorbeeldfunctie in het kader van de maatregelen tegen de 
klimaatopwarming. In deze raad zitten heel wat beleidsmensen uit diverse gemeenten. Hij hoopt dan dat 
de besturen na januari volgend jaar hieraan een voorbeeld zullen nemen. Of hoe een positieve aanbreng 
vanuit de oppositie kan leiden tot een zij het zeer creatieve realisatie van het aangebrachte voorstel. Hij 
wil de deputatie bedanken voor deze erkenning op het einde van mijn mandaat als provincieraad. 
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De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, wil hij het geacht raadslid bedanken voor deze constructieve 
tussenkomsten en ook voor de goeie suggesties die in het verleden gedaan zijn. Ook in andere dossiers 
is dit het geval geweest.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 28. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
 
BESLUIT VAN DE DEPUTATIE  HOUDENDE GOEDKEURING VAN HET BESTEK, DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING ) VAN DE OPDRACHT VOOR WERKEN :  LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN 
FOTOVOLTAÎSCHE INSTALLATIE OP DE SITE INAGRO.   
 
 
De Deputatie 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  
- het besluit van de provincieraad d.d. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van 
bevoegdheden, inzonderheid artikel 2 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41§1 

- het Provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 en 57  
- actieplan : 2018170048: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. 

de land- en tuinbouw 

- het bestek, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als 

gunningswijze en het publicatiebericht voor de opdracht voor werken : leveren en plaatsen van een 
fotovoltaïsche installatie op de site Inagro 

- het voorstel van gedeputeerde Naeyaert 
- na beraadslaging  
 
 
BESLUIT: 
 
Enig Artikel: 
Het bestek, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als 
gunningswijze en voor de opdracht voor werken : leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op 
de site Inagro wordt goedgekeurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 29 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: integraal waterproject: aanleggen van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Roobeek (Ardooie) t.h.v. de Meersenstraat en de 
Poerbusstraat 
 
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 29. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 

Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: 
INTEGRAAL WATERPROJECT : AANLEGGEN VAN EEN GECONTROLEERD 
OVERSTROMINGSGEBIED OP DE ROOBEEK T.H.V. DE MEERSENSTRAAT EN DE POERBUSSTRAAT 

TE ARDOOIE MET RAMING TEN BEDRAGE VAN € 427.560,50 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 : integraal waterproject : 
aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Roobeek t.h.v. de Meersenstraat en de 
Poerbusstraat te Ardooie 

- het daartoe opgemaakt bestek, de raming van de werken op € 427.560,50 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: integraal waterproject : aanleggen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied op de Roobeek t.h.v. de Meersenstraat en de Poerbusstraat te Ardooie met raming 
ten bedrage van € 427.560,50 excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 

Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure. 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 30 Verlenen van machtiging tot de aankoop van een perceel grond te 
Zedelgem voor de aanleg van een wandelpad tussen het waterspaarbekken en het 
Merkemveld  
 
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 30. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 

Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, 
Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN EEN PERCEEL GROND TE ZEDELGEM VOOR DE AANLEG VAN EEN WANDELPAD TUSSEN HET 
WATERSPAARBEKKEN EN HET MERKEMVELD 
 
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 beland omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge;  
- De wijziging van het landinrichtingsproject, goedgekeurd door de deputatie in zitting van 19 juli 

2018 (aanleg wandelpad in plaats van fietspad); 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel grond te Zedelgem, 2de afdeling, sectie D, 

nummer 242 B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 6a 67ca, tegen de prijs van 
1075,75 EUR; 

- Het feit dat dit perceel wordt aangekocht voor de aanleg van een wandelverbinding tussen het 

waterspaarbekken en het Merkemveld; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel grond te Zedelgem, 2de afdeling, sectie D, 
nummer 242 B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 6a 67ca, tegen de prijs van 1075,75 
EUR 
 
Art. 2: 
Dit perceel wordt aangekocht om reden van openbaar nut nl. voor de aanleg van een wandelverbinding 

tussen het waterspaarbekken en het Merkemveld.  
 
Art. 3: 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 beschreven goed.  
 
Art. 4: 
Machtiging wordt verleend aan de financieel beheerder om de betaling van de volledige koopsom uit te 
voeren voorafgaandelijk aan het verlijden van de authentieke akte cfr. de bepalingen voorzien in de akte.  
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Art. 5: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
 

Agendapunt 31 Verlenen van machtiging tot het verkopen en ruilen van restpercelen 
langs de Stroroute te Zonnebeke 
 

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 Hoflack, onafhankelijk lid, merkt op dat ze blij zijn dat het opgelost werd. In de vorige 
provincieraad kwam er naar voor dat er een klein stukje provincieweg niet overgenomen werd door het 
Vlaams gewest. In Zonnebeke hebben ze tot op vandaag nog een stukje provinciewegen. Het gaat over 
de spoorwegbedding, eigendom van de gemeente Zonnebeke en de wegen in de directe omgeving zijn 
eigendom van de provincie. Eigenlijk als gemeente Zonnebeke steken ze meer in de ruil dan de provincie 
maar klare taal wie eigenaar beheert ook zijn eigendom. Bedankt.  

Een fameuze weesweg, zoals dit werd genoemd, vult de voorzitter aan.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 31. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, 

Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VERKOPEN EN RUILEN VAN RESTPERCELEN LANGS DE STROROUTE TE ZONNEBEKE.  
 
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 aankoop door de Provincie van diverse gedesaffecteerde spoorwegbeddingen met het oog op de 
inrichting ervan als recreatieve fiets- en wandelroutes; 

- Het feit dat een onrechtmatige inneming langs de Stroroute kan worden verkocht omdat de grond 
niet nodig is om de vooropgestelde doelstelling van de as te bereiken; 

- Het feit dat een ruil met de gemeente Zonnebeke de mogelijkheid biedt om het laatste gedeelte van 
de  spoorwegbedding in eigendom te verkrijgen en de lokale wegen over te dragen aan de 
gemeente; 

- Het ontwerp van akte voor de verkoop van een deel van een perceel gelegen te Zonnebeke, 2de 
afdeling, sectie D, nummer 414/03a, met een oppervlakte volgens meting van 83ca, tegen een prijs 

van 2905 EUR; 
- Het ontwerp van akte voor het ruilen zonder opleg van gronden gelegen te Zonnebeke, 1ste 

afdeling, sectie A nummers 914b, 787c/04, 784h/02 (lot 3a) en delen van 787k (loten 3b en 3c), 
met een totale oppervlakte volgens meting van 3407m², eigendom van de gemeente Zonnebeke, 
tegen gronden gelegen te Zonnebeke, 1ste afdeling, sectie A, deel van perceel 588b/02 (lot 2a) en 
588a/02 (lot 2b) en Zonnebeke, 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 493/02 (lot 1), met een 
totale oppervlakte volgens meting van 2534m², eigendom van de Provincie; 

- De opmetingsplannen; 



NOTULEN PROVINCIERAAD 27/09/2018 

 

- De schattingsverslagen;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van een deel van een perceel gelegen te Zonnebeke, 2de 
afdeling, sectie D, nummer 414/03a, met een oppervlakte volgens meting van 83ca, tegen een prijs van 

2905 EUR; 
 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen zonder opleg van gronden gelegen te Zonnebeke, 1ste afdeling, 
sectie A nummers 914b, 787c/04, 784h/02 (lot 3a) en delen van 787k (loten 3b en 3c), met een totale 
oppervlakte volgens meting van 3407m², eigendom van de gemeente Zonnebeke tegen gronden gelegen 
te Zonnebeke, 1ste afdeling, sectie A, deel van perceel 588b/02 (lot 2a) en 588a/02 (lot 2b) en 
Zonnebeke, 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 493/02 (lot 1), met een totale oppervlakte volgens 
meting van 2534m², eigendom van de Provincie. 
  
Art. 3: 
De ruil geschiedt om reden van openbaar nut en dit zowel voor de Provincie als voor de Gemeente : voor 

de Provincie voor het inrichten van een fiets- en wandelverbinding en voor de Gemeente voor het beheer 
van de wegenis.   
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
 

Agendapunt 32 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid 
voor het plaatsen van een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in het 
provinciedomein Sterrebos 
 

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 Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang komt nog heel kort en tussen. Het gaat over 
afvalwater en collectoren. Hij is blij dat Aartrijke in gebreke werd gesteld rond de handelshuurder in 
verband met het onderhoud van de IBA.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 32. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, 
Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ONDERGRONDSE 
AFVALWATERCOLLECTOR EN TOEBEHOREN IN HET PROVINCIEDOMEIN STERREBOS 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 



NOTULEN PROVINCIERAAD 27/09/2018 

 

 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009, 

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 vraag van de N.V. Aquafin tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op een perceel grond, 
eigendom van de Provincie en gelegen te Roeselare, 8ste Afdeling, Sectie B, nr. 1403B , in het kader 
van het project 23.128 “Afkoppeling inlaten Oude Zilverbergstraat en Sterrebosdreef” 

- het ontwerp van overeenkomst waarbij door de Provincie een erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten 

voordele van de N.V. Aquafin voor het plaatsen en het onderhouden van een ondergrondse 
afvalwatercollector en toebehoren in het voormeld perceel voor de ganse bestaansduur van de 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit mits een forfaitaire vergoeding van 46 EUR 

- het plan met aanduiding van de zone van de erfdienstbaarheid (inneming 15) 
- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een erfdienstbaarheid ten voordele van de N.V. Aquafin 
voor het plaatsen en het onderhouden van een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in het 
perceel grond, kadastraal gekend onder Roeselare, 8ste Afdeling, Sectie B, nummer 1403B, zoals 

aangeduid op het bijgevoegde plan (inneming 15), voor de gehele bestaansduur van de 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit mits een forfaitaire vergoeding van 46 EUR en tegen de overige 
voorwaarden vermeld in het ontwerp van overeenkomst. 
 
Art. 2 : 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd om reden van openbaar nut. 
 
Art. 3  : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 33 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 
 
 
Het samenvattend verslag werd meegestuurd met de commissieverslagen.  

 
 

De voorzitter sluit de vergadering om  17u20. . 
 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 

____________________ 

 

 

 

 


