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Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding.
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1. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat, DPV/VB – nr. P/B/2005/2A
Brugge, 22 december 2005
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

gemeente

omschrijving

Anzegem

Wijziging reglement verhuur bejaardenwoningen Ter
Schabbe/Kortestraat
Wijziging reglement inzake afval
Wijziging algemeen gemeentelijk politiereglement :
openingsuren containerparken
Verordening inzake brandpreventie met betrekking tot de
publiek toegankelijke inrichtingen
Wijziging van het algemeen gemeentelijk politiereglement
Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
Reglement van toegankelijkheid voor de stedelijke domeinen
Veltem, Paalbos, Coppietersbos, Bergjesbos, Bosje Claeys,
Bosje Beukenlaan, ’t Speelhof, Sint-Pietersbos, Duivekeetbos
en Galgebos
Dienstreglement bibliotheek
Schoolreglement van de gemeentelijke basisschool.
Wijziging van het algemeen gemeentelijk politiereglement
“vandalisme en graffitif”
Wijziging van het algemeen gemeentelijk politiereglement :
gemeentelijke administratieve sancties.
Wijziging algemeen gemeentelijk politiereglement :
gemeentelijke administratieve sancties
Verordening op het beteugelen van overlast
Wijziging van het gemeentelijk retributie-, tarief- en
gebruiksreglement
Wijziging van het gemeentelijk retributie-, tarief- en
gebruiksreglement
Wijziging administratieve verordening op de begraafplaatsen
Wijziging reglement i.v.m.aanleg riolering,afkoppeling en
hergebruik van regenwater
Verordening op de openbare overlast
Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve
sancties
Reglement voor het gebruik van veldkanonnen
Verordening tot bestrijding van diverse vormen van overlast

Anzegem
Anzegem
Blankenberge
Bredene
Bredene
Brugge

Damme
De Haan
De Haan
De Panne
De Panne
Gistel
Harelbeke
Harelbeke
Hooglede
Hooglede
Ichtegem
Ieper
Ieper
Knokke-Heist
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datum
gemeenteraadsbesluit
06.06.2005
04.07.2005
14.11.2005
14.06.2005
13.06.2005
26/07/2005
31.05.2005

27.10.2005
12.05.2005
30.06.2005
19.05.2005
20.10.2005
10.10.2005
12.07.2005
12.09.2005
25.10.2005
25.10.2005
30.06.2005
04.07.2005
04.07.2005
28.04.2005
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Koksijde
Koksijde
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
Ledegem
Lendelede
Lichtervelde
Lichtervelde
Lichtervelde
Lichtervelde
Lichtervelde
Lichtervelde
Meulebeke
Meulebeke
Meulebeke

Mesen
Mesen
Middelkerke
Middelkerke
Moorslede
Moorslede
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostende

Oostkamp

Oostrozebeke
Oostrozebeke

Pittem
Poperinge

Algemeen gemeentelijk politiereglement – aanpassing
hoofdstuk 10 : “honden”
Algemeen reglement op de administratieve sancties
Reglement inzake overlast

13.06.2005
05.09.2005

Algemeen reglement op de administratieve sancties

05.09.2005

Aanpassing van het algemeen politiereglement
Aanpassing van het algemeen politiereglement

23.06.2005
30.06.2005

Verordening inzake het gebruik van het skateterrein op het
sportcentrum
Hervaststellen huishoudelijk reglement van de gemeentelijke
buitenschoolse kinderopvang
Gemeentelijke vakantiespeelpleinwerking : vaststellen
huishoudelijk reglement korte vakanties
Gemeentelijke basisschool : nieuwe naamgeving en aanpassing
diverse reglementen
Vaststellen tarieven sportklassen schooljaar 2005-2006 van de
gemeentelijke sportdienst
Centrum Lichtenhove : vaststellen gebruiksreglement
Fuifreglement in het OC Vondel
Herziening gebruiksreglement OC Vondel
Gedeeltelijke intrekking en aanpassing verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en vertraagde afvoer
van hemelwater
Wijziging gebruiksreglement van de stedelijke openbare
bibliotheek
Algemeen reglement op de administratieve sancties
Algemeen reglement op de administratieve sancties
Wijziging reglement op de administratieve sancties
Aanpassing schoolreglement van de Gemeentelijke basisschool
Huishoudelijk reglement i.v.m. vakantiespeelpleinwerking
Algemeen reglement op de administratieve sancties
Algemeen reglement op de administratieve sancties – wijziging
politiereglementen en – verordeningen
Verordening ter bestrijding van diverse vormen van overlast
Wijziging, aanpassing en schrapping van verordeningen i.v.m.
de groenzones, de Spuikom en het ophalen, storten en
deponeren van afval
Aanvulling algemeen gemeentelijk politiereglement betreffende
het bestraffen van bepaalde overtredingen en wanbedrijven in
het kader van de beperking van maatschappelijke overlast.
Algemeen politiereglement : hoofdstuk 12 gemeentelijke
activiteitenkalender : vaststelling
Algemeen politiereglement : hoofdstuk 15 : sportcentrum De
Mandelmeersen : het gebruik van de binnen-en de
buitensportinfrastructuur voor sportmanifestaties : wijziging
Verordening ter beperking van overlast door het gebruik van
vogelschrikkanonnen
Verordening houdende algemene bepalingen inzake de
bestrijding van maatschappelijke overlast

27.06.2005
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13.06.2005

29.08.2005
24.10.2005
24.10.2005
29.08.2005
24.10.2005
04.05.2005
04.05.2005
26.10.2005

30.05.2005
12.09.2005
09.06.2005
14.07.2005
08.09.2005
26.05.2005
09.06.2005
09.06.2005
09.06.2005
27.05.2005

26.05.2005

09.06.2005
09.06.2005

26.09.2005
29.09.2005
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Poperinge
Poperinge
Staden
Staden
Torhout
Torhout
Veurne
Veurne
Vleteren
Vleteren
Waregem
Waregem
Wervik
Wielsbeke
Zedelgem
Zedelgem

Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties
Verordening voor het aanplakken van affiches en het maken
van reclame en publiciteit
Algemeen reglement inzake overlast
Algemeen reglement op de administratieve sancties
Wijziging verordening betreffende het gebruik van het
containerpark
Verordening inzake overlast, openbare orde & rust
Reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
Algemeen reglement op de administratieve sancties
Aanpassing reglement inzake het gebruik van veldkanonnen
Reglement houdende administratieve sancties
Aanpassing reglement op het ter beschikking stellen van
stedelijke aansluitingskasten
Containerparken : aanpassing retributiereglement
Algemeen politiereglement : aanpassing uren van de wekelijkse
markt
Algemeen politiereglement : aanpassing containerpark
Wijziging reglement betreffende de visvangst in het
gemeentelijk park “Groot Kasteel van Caloen” te Loppem
Wijziging reglement betreffende het gemeentelijke
natuurdomein “Merkemveld” te Loppem

29.09.2005
29.09.2005
04.07.2005
04.07.2005
04.07.2005
04.07.2005
27.06.2005
23.05.2005
30.05.2005
24.10.2005
03.05.2005
03.05.2005
07.06.2005
29.06.2005
21.04.2005
21.04.2005

2. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat DPV/VB – nr. P/B/2005/2B
Brugge, 22 december 2005
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
A. Vastgesteld door de gemeenteraad overeenkomstig art. 119 van de nieuwe gemeentewet.
gemeente

omschrijving

Anzegem

Verordening betreffende publiciteitsvoering n.a.v. de massaloop
“Dwars door Grijsloke” op zaterdag 27 augustus 2005
Verordening betreffende het gebruik van alcoholhoudende
dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de
nachtelijke uren van 1 juli 2006 tot en met 31 augustus 2006
Verordening betreffende de verkoop en het aanbieden van
alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de
periode van 1 juli 2006 tot en met 31 augustus 2006
Verordening betreffende het beperken van leurhandel en

Blankenberge

Blankenberge

Diksmuide
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datum
gemeenteraadsbesluit
04.07.2005
08.11.2005

08.11.2005

30.05.2005
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Diksmuide

Diksmuide

Heuvelland
Heuvelland
Heuvelland
Heuvelland
Heuvelland

Heuvelland
Heuvelland

Heuvelland
Hooglede
Hooglede

Hooglede
Hooglede
Ichtegem

Ichtegem

Ichtegem

Ichtegem

colporteren n.a.v. de organisatie “Sunbeam” op donderdag 23
juni 2005
Verordening betreffende het beperken van leurhandel en
colporteren n.a.v. de organisatie “Effectival” op zondag 10 juli
2005
Verordening betreffende het beperken van leurhandel en
colporteren n.a.v. de organisatie “Natuurcriterium” op dinsdag
26 juli 2005
Verordening op het schilderen op de openbare weg n.a.v. de
Heuvelrallysprint van de Monteberg op 14 en 15 mei 2005
Verordening inzake leurhandel n.a.v. de Heuvelrallysprint van
de Monteberg op 14 en 15 mei 2005
Verordening inzake openbare orde n.a.v. de Heuvelrallysprint
van de Monteberg op 14 en 15 mei 2005
Verordening houdende maatregelen op campings n.a.v. het
folkfestival van 2 augustus tot 8 augustus 2005
Verordening houdende maatregelen op de muziek en het
gebruik van glazen in drankgelegenheden n.a.v. het folkfestival
van 2 augustus tot 8 augustus 2005
Verordening inzake bewaking n.a.v. het folkfestival van 2
augustus tot 8 augustus 2005
Verordening inzake leurhandel en reclame n.a.v. het folkfestival
van 2 augustus tot 8 augustus 2005
Verordening inzake leurhandel n.a.v. de rommelmarkt te
Kemmel op zondag 4 september 2005
Verordening inzake verkenningen n.a.v. de TBR-rally op zondag
16 oktober 2005
Verordening op het tijdelijk installeren van eet-en
drankgelegenheden op vastgestelde plaatsen in akkoord met de
gemeentelijke overheid en voldoende afstand van het parcours
zodat de toeschouwers voor hun consumpties de onmiddellijke
nabijheid van het parcours moeten verlaten.
Verordening met betrekking tot het smeren van olie op de
openbare weg op zondag 16 oktober 2005
Verordening inzake ambulante handel n.a.v. de veldrit op 31
december 2005
Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3
meter op de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de
hulpdiensten n.a.v. “kermisweekend Ichtegem” op vrijdag 30
september en zaterdag 1 oktober 2005
Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3
meter op de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de
hulpdiensten n.a.v. “de plechtige inwandeling van de dorpskern
Bekegem” op zaterdag 22 oktober 2005
Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3
meter op de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de
hulpdiensten n.a.v. “avondmarkt” op vrijdag 16 september
2005
Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3
meter op de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de
hulpdiensten n.a.v. de rommelmarkt op zondag 18 september
2005
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30.05.2005

30.05.2005

25.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
28.06.2005
28.06.2005

28.06.2005
28.06.2005

31.08.2005
27.09.2005
27.09.2005

27.09.2005
22.11.2005
01.09.2005

01.09.2005

01.09.2005

01.09.2005
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Ichtegem

Ieper

Kuurne

LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle

LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle

Ledegem

Moorslede
Moorslede

Moorslede

Moorslede

Moorslede

Pittem

Verordening houdende het te koop aanbieden van alcoholische
dranken langs de straatgedeelten n.a.v. de rommelmarkt op
zondag 18 september 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten, alcoholverbruik en onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de Ypres
Westhoek Rally op 24 en 25 juni 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten op en langs de openbare weg n.a.v. de kleurdag op
zondag 19 juni 2005
Verordening betreffende verkenningen n.a.v. de Ypres
Westhoek Rally op maandag 20 juni 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten, alcoholverbruik en onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de Ypres
Westhoek Rally op 24 en 25 juni 2005
Verordening betreffende het verbod om de wedstrijd “Ypres
Westhoek Rally” die plaatsvindt op 24 en 25 juni 2005, op
enigerlei wijze te hinderen
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten op en langs de openbare weg tijdens de fietstocht
op 16 juli 2005
Verordening houdende beperking op de ambulante activiteiten
op en langs de openbare weg op 17 juli 2005
Verordening n.a.v. de Ijzerwake op 21 augustus 2005

01.09.2005

Verordening n.a.v. de Ijzerbedevaart te Diksmuide op 28
augustus 2005
Verordening houdende beperking op de ambulante activiteiten
op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle op 17
juli 2005
Verordening betreffende de beperking op de ambulante
activiteiten op en langs de openbare weg n.a.v. de Moeder
Baekelandtfuif te Langemark-Poelkapelle op zaterdag 29
oktober 2005
Verordening op het houden van verkenningsritten, eet- en
drinkgelegenheden en het smeren van voertuigen n.a.v. de
46ste Internationale autorally Omloop van Vlaanderen”
Huishoudelijk reglement i.v.m. vakantiespeelpleinwerking
Verordening met betrekking tot het rijden van
verkenningsritten n.a.v. de autorally “Omloop van Vlaanderen”
op zaterdag 17 september 2005
Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten
en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare
weg n.a.v. de autorally “Omloop van Vlaanderen” op zaterdag
17 september 2005
Verordening met betrekking tot het rijden van
verkenningsritten n.a.v. de TBR-rally op zondag 16 oktober
2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg n.a.v. de TBR-rally op zondag 16 oktober 2005
Verordening houdende beperking van overlast veroorzaakt door

05.09.2005
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06.06.2005

31.05.2005

23.05.2005
23.05.2005

23.05.2005

27.06.2005

05.09.2005
05.09.2005

05.09.2005

10.10.2005

23.06.2005

26.05.2005
30.06.2005

30.06.2005

08.09.2005

08.09.2005

26.09.2005
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Poperinge

Poperinge

Poperinge

Poperinge

Poperinge

Poperinge

Poperinge
Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare
Waregem

Wervik
Wervik
Wevelgem

het gebruik van vogelschrikkanonnen
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg n.a.v. de “Belgium Ypres Westhoek Rally 2005”
op 24 en 25 juni 2005
Verordening op de verkenningsritten n.a.v. de Belgium Ypres
Westhoek Rally te Poperinge vanaf woensdag 1 juni 2005 tot
vrijdag 25 juni 2005
verordening betreffende de beperking van microaankondigingen
en muziekuitvoeringen tijdens de werkdagen (maandag tot en
met donderdag) n.a.v. de kermis die begint op woensdag 29
juni 2005 en eindigt op dinsdag 12 juli 2005
verordening betreffende de beperkingen van
microaankondigingen en muziekuitvoeringen tijdens de
weekends (vrijdag tot en met zondag) n.a.v. de kermis die
begint op woensdag 29 juni 2005 en eindigt op dinsdag 12 juli
2005
verordening houdende het stilleggen van alle attracties op de
kermis tijdens het verloop van de Maria Ommegang op zondag
3 juli 2005
verordening houdende het stilleggen van alle
muziekuitvoeringen tijdens het verloop van de Maria
Ommegang op zondag 3 juli 2005
Verordening i.v.m. verkenningen n.a.v. de “Rallysprint van
Reningelst” op zondag 4 september 2005
Verordening op de leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v.
de jaarlijkse Batjesfeesten op vrijdag 24 juni tot en met
maandag 27 juni 2005
Verordening betreffende het uitdelen van strooibriefjes in het
St.-Sebastiaanspark in de maanden juli en augustus n.a.v. de
Roeselaarse parkconcerten
Verordening i.v.m. algemene maatregelen betreffende dranken eettenten, verkenningsritten, service, verzekering en
voorwaarden deelnemers en hun voertuigen n.a.v. 46ste
Internationale autorally “Omloop van Vlaanderen” op zaterdag
17 en zondag 18 september 2005
Verordening inzake regeling van de ambulante activiteiten
tijdens de kermisdagen van vrijdag 26 augustus tot en met
zondag 28 augustus 2005
Verordening inzake algemene maatregelen betreffende dranken eettenten, verkenningsritten, service en voorwaarden
deelnemers en hun voertuigen n.a.v de 25ste T.B.R. rally op
zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2005
Verordening inzake leurhandel en bedeling van pamfletten
n.a.v. de Kerstmarkt en eindejaarsfeesten
Verordening houdende het verbod tot het gebruik van glazen en
flessen op zondag 08/05/05 vanaf 16.45u n.a.v. de
kampioenenviering SV Zulte-Waregem
Verordening inzake verbod van ambulante activiteiten n.a.v. de
Omloop van de Grensstreek op dinsdag 23 augustus 2005
Verordening inzake veiligheidsmaatregelen n.a.v. Rock op het
Plein op vrijdag 19 augustus 2005
Verordening houdende het verbod van verkoop door
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26.05.2005

26.05.2005

26.05.2005

26.05.2005

26.05.2005

26.05.2005

18.08.2005
30.05.2005

30.05.2005

28.06.2005

22.08.2005

10.10.2005

21.11.2005
03.05.2005

05.07.2005
05.07.2005
14.10.2005
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Wingene

Wingene
Wingene
Wingene
Zonnebeke

Zonnebeke
Zonnebeke
Zonnebeke

Zonnebeke

Zonnebeke
Zonnebeke
Zonnebeke

nachtwinkels van sterke alcoholische dranken van donderdag
15 oktober tot en met zondag 16 oktober 2005
Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde
n.a.v. de wielerwedstrijd voor elite op donderdag 6 oktober
2005
Verordening inzake openbare orde n.a.v. de rommelmarkt op
zondag 21 augustus 2005
Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde
n.a.v. de beroepsrennerskoers op woensdag 7 september 2005
Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde
n.a.v. de rommelmarkt op zondag 11 september 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten, openbare orde en onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de Ypres
Westhoek Rally te Zonnebeke op 24 en 25 juni 2005
Verordening houdende verkenningen n.a.v. de Ypres Westhoek
Rally te Zonnebeke op 24 en 25 juni 2005
Verordening op het gebruik van veldkanonnen
Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten
en alcoholverbruik langs de openbare weg n.a.v. de
heksenstoet te Beselare op 31 juli 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg n.a.v. de “46ste Rally Omloop van Vlaanderen” te
Passendale op 17 en 18 september 2005
Verordening op verkenningen n.a.v. de “46ste Rally Omloop van
Vlaanderen” te Passendale op 17 en 18 september 2005
Verordening op verkenningen n.a.v. de “25ste Rally Team Bassin
Roeselare” op zondag 16 oktober 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten en service aan rallyvoertuigen langs de openbare
weg n.a.v. de “25ste Rally Team Bassin Roeselare op zondag 16
oktober 2005

23.05.2005

27.06.2005
22.08.2005
22.08.2005
23.05.2005

23.05.2005
11.07.2005
11.07.2005

12.09.2005

12.09.2005
12.09.2005
12.09.2005

B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de nieuwe
gemeentewet.
gemeente

omschrijving

Avelgem

Verordening inzake openbare orde n.a.v. de betoging van
suikerbiettelers op 18 juli 2005
Verordening inzake het beperken van leurhandel en colporteren
n.a.v. het Concert “Ten Vrede” op donderdag 12 tot en met
zondag 15 mei 2005
Verordening inzake het beperken van leurhandel en colporteren
n.a.v. het openluchtfestival “Donna’s Zomertour” te Diksmuide
op zaterdag 16 juli 2005
Verordening betreffende het schilderen op de openbare weg
n.a.v. de testrit “Ieper Westhoek Rally” op woensdag 22 juni
2005
Verordening houdende de beperking op ambulante activiteiten
en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare

Diksmuide

Diksmuide

Heuvelland

Heuvelland
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datum besluit
burgemeester
18.07.2005
26.05.2005
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Heuvelland

Heuvelland

Heuvelland

Ieper

LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
Poperinge
Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Vleteren

Vleteren

Vleteren

weg n.a.v. de testrit “Ieper Westhoek Rally” op woensdag 22
juni 2005
Verordening betreffende het schilderen op de openbare weg
n.a.v. de “Ieper Westhoek Rally” op vrijdag 24 en zaterdag 25
juni 2005
Verordening houdende de beperking op de ambulante
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg n.a.v. de “Ieper Westhoek Rally” op vrijdag 24
en zaterdag 25 juni 2005
Verordening houdende de beperking op de ambulante
activiteiten n.a.v. Belcanto Classic op maandag 29 augustus
2005
Verordening houdende de beperkingen op de ambulante
activiteiten, alcoholverbruik en onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de rallysprint op 4
september 2005
Verordening houdende de beperking op de ambulante
activiteiten op en langs de openbare weg te LangemarkPoelkapelle op zondag 17 juli 2005
Verordening n.a.v. de Ijzerwake te Steenstrate/Zuidschote op
zondag 21 augustus 2005
Verordening n.a.v. de Ijzerbedevaart te Diksmuide op 28
augustus 2005
Verordening inzake beperking op de ambulante activiteiten
n.a.v. de Donna’s Ultra top party op zaterdag 8 oktober 2005
Verordening inzake leurhandel en plaatsen van terrassen n.a.v.
de hoppestoet op zondag 18 september 2005
Verordening betreffende het vaststellen van een einduur van de
geluidsuitzendingen n.a.v. Dreve-Rock op zaterdag 18 juni
2005
Verordening betreffende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen n.a.v. de Roeselaarse Parkconcerten in het
Sint-Sebastiaanspark tijdens de maanden juli en augustus 2005
Verordening betreffende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen n.a.v. het Bal Moderne en het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap op vrijdag 8 juli 2005 en zaterdag 9 juli
2005
Verordening houdende het verbod tot het meebrengen van
alcoholische dranken met een alcoholgehalte hoger dan 5,5 %,
en van alles, in het algemeen, verpakt in glazen recipiënten
n.a.v. de parkconcerten voor het jaar 2005
Verordening houdende afwijking van het sluitingsuur op de
drankinstellingen te Oekene n.a.v. de 31ste Gardeboefeesten op
16 tot en met 18 september 2005
Verordening inzake de verkenningen n.a.v. de “Ypres Westhoek
Rally” te Vleteren vanaf woensdag 1 juni tot en met vrijdag 24
juni 2005
Verordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten langs de openbare weg n.a.v.de “Ypres Westhoek
Rally” te Vleteren op zaterdag 25 juni 2005
Verordening betreffende het smeren en werken aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de “Ypres
Westhoek Rally” te Vleteren op zaterdag 25 juni 2005
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06.06.2005

06.06.2005

06.07.2005

04.07.2005

01.07.2005

10.08.2005
10.08.2005
29.09.2005
19.08.2005
01.06.2005

18.06.2005

13.06.2005

17.06.2005

06.09.2005

30.05.2005

30.05.2005

30.05.2005
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Wevelgem
Wevelgem

Verordening inzake het privatief gebruik van de openbare weg
n.a.v. de Braderie op 16, 17, 18 en 19 september 2005
Verordening n.a.v. de optocht op dinsdag 16 oktober 2005

13.09.2005
17.10.2005

3. Omzendbrief ZPZ 25 – Procedures voor hernieuwing en aanwijzing “en régime” in het
mandaat van korpschef.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR/2005/OB/2/1
Brugge, 4 januari 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur - coördinator
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief ZPZ 25 – Procedures voor
hernieuwing en aanwijzing “en régime” in het mandaat van korpschef.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2005 (blz. 53938 t.e.m blz.
53941).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
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4.

5.
6.

Inhoud Bestuursmemoriaal van 2 van 20 januari 2006
Wijziging van het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de
toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw-, verbouwingsen uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen met een
handicap dd.24/11/2005.
Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. Vereniging
“IJzergedenkteken van Koning Albert”
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en startende
muzieksfestivals voor en door jongeren in West-Vlaanderen.
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4. Wijziging van het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de toekenning
van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw-, verbouwings- en
uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen met een handicap
dd.24/11/2005.
Dienst en referte : Dienst Welzijn P05/8/1/0508/14
Brugge, 9 januari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de
beslissing dd. 24.11.2005 van de Provincieraad houdende de wijziging van het provinciaal
reglement van 31 oktober 1996 houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop,
nieuwbouw-, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen met
een handicap.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Wijziging van het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de toekenning
van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw-, verbouwings- en
uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen met een handicap
dd.24/11/2005
De provincieraad van West-Vlaanderen












Gelet op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 februari 1994 inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale
investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale
integratie van personen met een handicap;
Gelet op de beslissing van 31 oktober 1996 van de Provincieraad betreffende het vaststellen
van een provinciaal reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen voor
aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor
personen met een handicap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 tot vaststelling van de
erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de centra of diensten voor revalidatie;
Overwegende dat de centra of diensten voor revalidatie eveneens tot de doelgroep van het
provinciaal reglement van 31 oktober 1996 behoren en zij bijgevolg dienen te worden
opgenomen in het provinciaal reglement onder art. 1.1. van de door het Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap erkende voorzieningen/diensten voor
personen met een handicap;
Gelet op de vraag van de 5de commissie van de Provincieraad, zoals gesteld tijdens haar
vergadering van 15.02.2005;
Gelet op het artikel 65 van de Provinciewet;
Gehoord de heer Gedeputeerde De fauw in zijn verslag;

besluit:
Artikel 1
Artikel 1 - Doelgroep en begripsomschrijvingen, 1.1. De door het Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap erkende voorzieningen/diensten voor personen met een
handicap, wordt aangevuld met: 1.1.13 een extramuraal revalidatiecentrum: een door het fonds
erkende dienst of centrum, zoals bedoeld in artikel 1, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering
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van 17 december 1996 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de
centra of diensten voor revalidatie dat een autonome en ambulante werking heeft.
Artikel 2
Artikel 4 – Toelagebedrag, 4.1.1. wordt als volgt gewijzigd: Het bedrag voor het uitvoeren van de
in art. 2.1. bedoelde verrichtingen met betrekking tot de voorzieningen/diensten onder art. 1.1. 1
t.e.m. 12, wordt bepaald op maximum 10 procent van de door de Bestendige Deputatie aanvaarde
kostprijs van de werken, aankopen, leveringen en diensten, waarin belastingen (o.a.
registratiekosten, BTW...) erelonen, algemene kosten en meubilaire uitrusting begrepen zijn.
Artikel 3
Bij wijze van overgangsmaatregel worden alle dossiers die werden ingediend vóór de publicatie van
dit besluit in het bestuursmemoriaal en die nog niet ter goedkeuring werden voorgelegd aan de
Provincieraad, afgehandeld overeenkomstig dit besluit.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.
Brugge, 24 november 2005
De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost

De Voorzitter,
J. de Bethune

5. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. Vereniging
“IJzergedenkteken van Koning Albert”
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2006-PG
Brugge, 13 januari 2006.
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “IJzergedenkteken van Koning
Albert”, Wandelwegen 9 – 1140 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder jaar op 17 februari
ter nagedachtenis van Koning Albert worden gehouden in de provinciehoofdplaatsen en in al de
gemeenten van het Rijk.
De verschillende manifestaties zullen plaatsvinden voor het dodengedenkteken of, eventueel, voor
het Monument ter ere van Koning Albert.
Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in samenwerking met de vertegenwoordigers der
oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst mogelijke mate te vergemakkelijken.
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen.
6. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en startende
muzieksfestivals voor en door jongeren in West-Vlaanderen.
Dienst en referte : Welzijn P05-8-4-42
Brugge, 10.01.06
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de
beslissing van 22 december 2005 van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende invoering
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van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten en startende
muziekfestivals voor en door jongeren in West-Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en startende muziekfestivals
voor en door jongeren in West-Vlaanderen.
De provincieraad van West-Vlaanderen
 Overwegende dat het traditioneel jeugdwerk steeds op een substantiële ondersteuning heeft
mogen rekenen vanwege de provincie;
 Overwegende dat er nochtans heel wat projectmatig gewerkt wordt in de jeugdsector, zowel
binnen als buiten de voornoemde jeugdorganisaties, en dat deze projecten soms een ruim
regionale en blijvende uitstraling hebben;
 Overwegende dat snel inspelen op de actualiteit of de tendensen in de maatschappij of de
jongerencultuur dikwijls een projectmatige aanpak vereist;
 Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003-2007;
 Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen is subsidiëringsmodaliteiten vast te
stellen;
 Gelet op het positief advies vanwege de provinciale jeugdraad;
 Gelet op de Provinciewet, inzonderheid het artikel 65;
 Gelet op de kredieten voorzien onder art. 761 53/640-040 van de begroting van 2006;
 op voorstel van de Bestendige Deputatie;
besluit:
1. Toepassingsgebied
Artikel 1
Binnen de perken van de begroting, verleent de provincie West-Vlaanderen subsidies aan WestVlaamse projecten en startende muziekfestivals voor en door jongeren.
Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanderen initiatieven voor en door
jongeren realisatiekansen bieden en samenwerkingsinitiatieven inzake jongerencultuur
stimuleren.
2. Begripsomschrijvingen
Artikel 2
§1 (project). Onder project wordt in dit reglement verstaan de activiteit die:
 in tijd gelimiteerd is;
 georganiseerd wordt voor en door jongeren;
 het doel heeft om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en/of
maatschappelijke of culturele vorming van de deelnemers;
 zich situeert binnen de eigen cultuur of als kennismaking met andere (sub)cultuurvormen.
§2 (festival). Onder een startend muziekfestival (verder ‘festival’ genoemd) wordt in dit reglement
verstaan elk festival, dat:
 (hoofdzakelijk) muziek programmeert;
 Plaats heeft in West-Vlaanderen;
 georganiseerd wordt voor en door jongeren;
 maximum 3 maal georganiseerd werd voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
3. Voorwaarden
Artikel 3
§1 (project). Het project moet:
 hoofdzakelijk plaatsvinden in de provincie West-Vlaanderen;
 een regionale uitstraling hebben en dit bewijzen door een duidelijke en ruime
publiciteitsvoering in minimum 6 gemeenten waarvan minimum 3 West-Vlaamse gemeenten;
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 voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel mits persoonlijke financiële bijdrage;
 hoofdzakelijk gericht zijn op de doelgroep tot 30 jaar;
 eindigen maximum 24 maanden na datum van de aanvraag.
§2 (festival). Het festival moet:
 plaatsvinden in de provincie West-Vlaanderen;
 plaatsvinden op 1 dag of gespreid zijn over opeenvolgende dagen;
 een regionale uitstraling hebben en dit bewijzen door een duidelijke en ruime
publiciteitsvoering in minimum 6 gemeenten waarvan minimum 3 West-Vlaamse gemeenten;
 voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel mits persoonlijke financiële bijdrage;
 hoofdzakelijk gericht zijn op de doelgroep tot 30 jaar;
 minstens 5 muziekgroepen en/of soloartiesten programmeren, waarvan ten minste 1 WestVlaamse groep op het hoofdpodium.
Artikel 4
De organisatie van een project/festival moet:
 samengesteld zijn uit minimum 2/3 jongeren onder de 35 jaar, woonachtig in WestVlaanderen;
 opgericht zijn als feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk; zowel
verenigingen op amateur-, semi-professioneel en professioneel niveau komen in aanmerking;
 haar zetel/secretariaat hebben in de provincie West-Vlaanderen;
 een boekhouding opmaken zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale
subsidie kan controleren;
 de controle door het provinciebestuur aanvaarden op zowel de inhoud en de uitwerking van
het project/festival, als de boekhouding.
Artikel 5
Aanvragen met betrekking tot projecten/festivals worden als onontvankelijk beschouwd wanneer:
 ze behoren tot de werking van verenigingen die reeds gesubsidieerd worden op basis van
een provinciaal reglement of een nominatieve inschrijving op de begroting;
 ze enkel georganiseerd worden door overheidsbesturen of onderwijsinstellingen;
 ze louter commerciële doeleinden hebben of georganiseerd worden door een commerciële
organisatie;
 voorheen al 2 keer door de Provincie West-Vlaanderen gesubsidieerd werden binnen dit
reglement of binnen de reglementen vernoemd in artikel 18.
4. Subsidiebepalingen
Artikel 6
Volgende criteria zijn een toetsingsinstrument voor de bevoegde adviescommissie, zoals bepaald in
artikel 11, om de waarde in te schatten, te beoordelen en een advies te formuleren:
§1 (project)
 inhoudelijke kwaliteit van het project;
 uitwerking van het project;
 spreiding over de Provincie West-Vlaanderen;
 doelgroep;
 publiekswerving;
 promotie en communicatie;
 begroting, budgetbeheer en eventuele andere inkomstenbronnen;
 toegankelijkheid.
§2 (festival)
 kwaliteit van de programmering van het festival;
 eigen repertoire van de geprogrammeerde groepen;
 uitwerking van het festival;
 kansen voor jonge en/of nieuwe groepen;
 randprogrammering;
 spreiding over de Provincie West-Vlaanderen;
 doelgroep;
 publiekswerving;
 promotie en communicatie;
 begroting, budgetbeheer en eventuele andere inkomstenbronnen;
 toegankelijkheid.
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Artikel 7
De aanvraag van een projectsubsidie/festivalsubsidie dient op de daartoe bestemde formulieren
gericht te worden aan de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis
Boeverbos, Provinciale dienst Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
Artikel 8
In dit aanvraagformulier worden volgende gegevens gevraagd:
 de naam van de organisatie en van het project/festival;
 naam, adres en telefoonnummer, eventueel faxnummer en e-mailadres, van een persoon
die de nodige informatie kan verstrekken;
 een exemplaar van de statuten indien de organisatie de rechtsvorm heeft van een vzw;
 een rekeningnummer op naam van de organisatie;
 ontstaansgeschiedenis van het project/festival;
 programmatie;
 een nauwkeurige omschrijving van het project/festival met inbegrip van thema, doelstelling,
datum en tijdsverloop, plaats, opsomming van deelnemende groepen en/of kunstenaars,
doelpubliek en eigen creatieve inbreng;
 motivering waarom volgens de aanvrager het project/festival in aanmerking komt voor
provinciale subsidiëring, met toelichting van het belang van het project in de sector en in de
regio;
 een opgave hoe er voldaan zal worden aan de vereiste tot inclusieve toegankelijkheid voor
de jongeren;
 duidelijke vermelding waarvoor de subsidie precies zal aangewend worden;
 een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven, geplande promotie en eventuele
andere subsidiekanalen en inkomsten.
5. Verloop van een dossier
Artikel 9
De aanvraag tot subsidies wordt, op straffe van verval, ten laatste twee maanden vóór de
publieke aanvang (zodra men naar buiten treedt naar de deelnemers/het publiek) van
het project/festival ingediend. De publiciteitsvoering, zoals bepaald in artikel 3 § 1 en 2,
vormt hiertoe een indicatie.
De Bestendige Deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk mochten blijken in
functie van de aanvraag of voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie.
Artikel 10
De Bestendige Deputatie kan door de Dienst Cultuur en/of de Dienst Welzijn sectie Jeugd nazicht
laten uitoefenen met het oog op het controleren van de juistheid der verstrekte gegevens.
Het project/festival moet vrij toegankelijk zijn voor inspectie door de leden van de
adviescommissie.
Artikel 11
De aanvraag wordt voorgelegd voor advies aan een adviescommissie, aangesteld door de
Bestendige Deputatie, samengesteld uit personeelsleden van de dienst Welzijn en de dienst Cultuur,
externe deskundigen en vertegenwoordigers uit de Provincieraad; elke politieke fractie wijst 1 lid
aan voor de adviescommissie. Deze commissie brengt advies uit aan de Bestendige Deputatie. De
aanvrager wordt gehoord door de adviescommissie.
De Bestendige Deputatie brengt de gemotiveerde beslissingen ter kennis aan de aanvrager, en ook
aan de adviescommissie, de bevoegde adviescommissies van de provinciale raad voor Cultuur en
aan de Provinciale Jeugdraad.
Artikel 12
Na de aanvraag en vóór de publieke aanvang van het project/festival, wordt een
maximumtoelage bepaald door de Bestendige Deputatie, op basis van de geraamde
kosten en van de onder artikel 6 vermelde criteria.
De subsidie kan worden uitbetaald bij wijze van voorschot van 60% en een saldo van 40%.
De subsidie van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt nooit meer dan 50% van de reële kosten
van het desbetreffende project/festival, met een maximum van 12.499 euro.
De uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de initiatiefnemende organisatie.
Artikel 13
Elk project/festival dat een principiële goedkeuring tot subsidiëring vanwege de Bestendige
Deputatie kreeg, moet steeds de vereiste publiciteit voeren, overeenkomstig “het provinciaal
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reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid voor elke vorm van provinciale subsidie”.
 De organisatie vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle
 algemene communicatie.
 Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de organisatie de provinciale herkenbaarheid garanderen, dit gebeurt door :
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk;
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de dienst
Communicatie;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n), de provincieraadsleden van het
district van de organisaties en de bevoegde dienst(en) over te maken aan de dienst
Communicatie
 Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt, garandeert de organisatie een extra
return. Dit gebeurt door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogi, cd's, publicaties
enz. gratis te bezorgen aan de Provincie. Deze opsomming is niet limitatief en wordt vastgelegd
in overleg tussen de organisatie en de bevoegde dienst(en).
Artikel 14
Na afsluiting van het project/festival moeten volgende documenten worden voorgelegd:
 facturatie (gebundeld en met een overzichtstaat);
 een financieel verslag met inkomsten en uitgaven;
 een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het project/festival weergeeft.
Deze documenten dienen te worden ingediend binnen de twee maanden, volgend op de vooraf
bepaalde einddatum van het project/festival.
6. Slotbepalingen
Artikel 15
Indien het project/festival niet kan plaatsvinden of indien de gegevens, die bij de aanvraag werden
verstrekt veranderd zijn, brengt de organisatie de provincie daarvan onmiddellijk op de hoogte.
Artikel 16
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, of de kosten niet
verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het
project/festival, of de subsidie frauduleus aangewend wordt, dan kan het subsidiebedrag geheel of
gedeeltelijk teruggevorderd worden en worden de organisaties uitgesloten van elke provinciale
subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de
Bestendige Deputatie.
Indien het verleende voorschot de gemaakte kosten overstijgt, dan zal de subsidie teruggevorderd
worden tot maximum 50% van de gemaakte kosten.
Artikel 17
De Bestendige Deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.
7. Overgangsbepalingen
Artikel 18
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006
De provinciale reglementen
 voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning van de hedendaagse niet-klassieke
muziek in West-Vlaanderen van 1 juli 2002 en
 betreffende de subsidiëring van projecten in het jeugdwerk en de jeugddienstverlening in
West-Vlaanderen van 25 juni 1998 worden opgeheven op 31 december 2005.Projecten die
reeds goedgekeurd werden, op basis van voornoemde reglementen, worden verder behandeld
volgens de bepalingen van deze reglementen.
Brugge, 22 december 2005
De Provinciegriffier,
H. Ost
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 van 2 februari 2006
7.
8.

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
instrumentale muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen.
Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement
voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek en
de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen.

9.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26
januari 2006.

10.

Ministeriële Omzendbrief GPI 39ter betreffende de steun in personeelsleden van
de federale politie naar een korps van de lokale politie – Principes en facturatie.
Omzendbrief GPI 46 betreffende het algemeen beleid inzake de beperking van het
gebruik van tabak binnen de geïntegreerde politie.
Wijzigingen m.b.t. het Statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie WestVlaanderen.

11.
12.
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7. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
instrumentale muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen.
Cultuur – 06/C III/A-2
Brugge, 20 januari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het provinciaal reglement voor
de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek en de koepelorganisatie
gevestigd in West-Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de provincieraad in zitting
van 22 december 2005.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2006 en vervangt onderstaande provinciale reglement:
reglement betreffende de provinciale subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
instrumentale muziek van 9 oktober 1979.

Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
instrumentale muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen
De Provincieraad van West-Vlaanderen
 Rekening houdend met artikel 10 van het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het
Cultuurpact;
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Rekening houdend met de Provinciewet, i.c. artikel 65 en artikel 85;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000,
inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies;
Gelet op het reglement betreffende de provinciale subsidiëring van de
liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek van 9 oktober 1979;
Gelet op het advies van provinciale Adviescommissie Muziek – Werkgroep Instrumentaal van
17 november 2005;

Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
Besluit:
Het provinciaal reglement voor de subsidiëring van liefhebbersverenigingen voor instrumentale
muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen wordt vastgesteld als volgt:
Hoofdstuk 1 – subsidies aan liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek
Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare
kredieten, kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen aan liefhebbersverenigingen voor
instrumentale muziek, hierna genoemd “ensembles”. De subsidiëring heeft tot doel de uitstraling
van het provinciaal muzieklandschap te bevorderen, ook buiten de provinciale grenzen en te
stimuleren tot nieuwe, waardevolle initiatieven op het vlak van de instrumentale muziek.
Artikel 2
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager
 een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de amateuristische beoefening van
instrumentale muziek als doel heeft;
 gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen.
Artikel 3
De Provincie West-Vlaanderen organiseert een festivalcyclus waarvoor de Bestendige Deputatie de
modaliteiten vastlegt in een organiek reglement.
De festivalcyclus verloopt over 4 jaar als volgt:
jaar 1: schriftelijke selectie
jaar 2: selectiewedstrijd
jaar 3: muziekfestival en promotie van de laureaten
jaar 4: voortzetting van promotiejaar
Artikel 4
De deelname aan de festivalcyclus en de resultaten daarvan bepalen de toekenning van de
subsidies.
De subsidies kunnen toegekend worden als deelnemingspremie, jaarlijkse werkingssubsidie en/of
als projectsubsidie
Artikel 5
De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan ensembles die deelnemen aan de
selectiewedstrijd en/of het festival.
Artikel 6
De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan ensembles die naar aanleiding van hun
deelname aan de selectiewedstrijd geselecteerd worden.
Artikel 7
De projectsubsidies worden enkel toegekend aan ensembles die naar aanleiding van hun deelname
aan de selectiewedstrijd geselecteerd worden en hiervoor een afzonderlijke aanvraag indienen.
Hoofdstuk 2 – convenant met de koepelorganisatie
Artikel 8
De Bestendige Deputatie sluit een convenant af met de West-Vlaamse koepelorganisatie.
Artikel 9
Het convenant bepaalt dat de West-Vlaamse koepelorganisatie ondermeer de volgende opdrachten
uitvoert:
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 als deskundige veldpartner van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal
muzieklandschap ondersteunen en verder kwalitatief uitbouwen en een grotere uitstraling van
het West-Vlaamse muziekleven bewerkstelligen;
 specifieke initiatieven ontwikkelen met het oog op de kwalitatieve ondersteuning van de
West-Vlaamse ensembles die niet geselecteerd worden binnen de festivalcyclus.
Artikel 10
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare
kredieten ontvangt de koepelorganisatie voor het uitvoeren van de opdrachten vermeld in het
convenant een financiële inbreng vanwege de Provincie.
Hoofdstuk 3 – slotbepalingen
Artikel 11
De Bestendige Deputatie beslist, na advies van de bevoegde commissie van de provinciale Raad
voor Cultuur, zowel over de toekenning als over het inhouden of terugvorderen van de subsidies.
De modaliteiten hiervoor worden door de Bestendige Deputatie vastgelegd in een organiek
reglement.
Artikel 12
Dit reglement vervangt het “Reglement betreffende de provinciale subsidiëring van de
liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek” van 9 oktober 1979, verschenen in het
Bestuursmemoriaal van 9 april 1980.
Artikel 13
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.
Brugge, 22 december 2005
De provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De voorzitter,
J. de Béthune (get.)

8. Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement
voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek en de
koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen
Cultuur – 06/C III/A-2
Brugge, 20 januari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het organiek reglement in
uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de
liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek en de koepelorganisatie gevestigd in WestVlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de bestendig deputatie van de provincieraad
in zitting van 19 januari 2006.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2006 en vervangt het onderstaande provinciale
reglement: modaliteit in uitvoering van het ‘Reglement betreffende de provinciale subsidiëring van
de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek’ van 9 oktober 1979.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement voor
de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek en de
koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen
Het organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement van 22
december 2005 voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek en
de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen, wordt vastgesteld als volgt:
Hoofdstuk 1 – muziekfestivalcyclus
Artikel 1
De Provincie West-Vlaanderen organiseert bij besluit van de Bestendige Deputatie en op advies van
de terzake bevoegde commissie van de provinciale Raad voor Cultuur, een festivalcyclus voor
instrumentale ensembles.
De resultaten van de selectieprocedure tijdens de festivalcyclus dienen als basis voor de toekenning
van de provinciale subsidies.
Artikel 2
De muziekfestivalcyclus staat open voor alle instrumentale ensembles, ongeacht de samenstelling.
De vierjarige cyclus van het gehele ensemblefestival ziet er als volgt uit:
 jaar 1: schriftelijke selectie
 jaar 2: selectiewedstrijd
 jaar 3: muziekfestival en promotie van de laureaten
 jaar 4: voortzetting van het promotiejaar
Artikel 3
De schriftelijke selectie (jaar 1)
De selectie gebeurt op basis van het ingediende dossier. Op basis van de schriftelijke selectie
worden de ensembles geselecteerd voor deelname aan de selectiewedstrijd.
Artikel 4
De selectiewedstrijd (jaar 2)
De ensembles die deelnemen aan de selectiewedstrijd worden gerangschikt op basis van hun
prestaties. Maximum 15 ensembles worden geselecteerd. De geselecteerde ensembles krijgen de
titel “provinciaal geselecteerd ensemble”. De drie hoogst gerangschikte ensembles krijgen de titel
“provinciaal genomineerd ensemble” en nemen deel aan het muziekfestival.
Artikel 5
Het festival (jaar 3)
Gedurende één dag treden de drie genomineerde ensembles in een West-Vlaamse concertzaal op.
De ensembles worden beoordeeld door een vakjury. De vakjury roept een ensemble uit tot
provinciaal laureaat (1e plaats), een ensemble tot tweede laureaat (2e plaats) en een ensemble tot
derde laureaat (3e plaats). Ex aequorangschikking is mogelijk.
Artikel 6
Het promotieproject (jaar 3-4)
In het festivaljaar en het jaar dat volgt op het festival werkt de Provincie in overleg met de
laureaten een project uit. Dit project beoogt minimaal een interprovinciale uitstraling.
Deelname: Algemene voorwaarden
Artikel 7
Om in aanmerking te komen voor selectie gelden volgende voorwaarden:
 het ensemble moet gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen;
 het ensemble kent een continue werking met reguliere onbezoldigde leden;
 het ensemble telt minimaal twaalf leden exclusief dirigent en begeleider(s);
 het ensemble bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn huidige
bezetting.
Deelnameprocedure: De schriftelijke selectie (eerste selectie)
Artikel 8
De Provincie maakt de mogelijkheid tot deelname bekend in januari van het eerste cyclusjaar.
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De inschrijving dient uiterlijk op 31 maart van het eerste cyclusjaar op de daartoe
bestemde formulieren gericht te worden aan Provincie West-Vlaanderen, Dienst Cultuur Sectie Muziek, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, hierna
de dienst genoemd.
Artikel 9
Bij de inschrijving worden volgende gegevens gevoegd:
 de ingevulde inschrijvingsformulieren;
 de ledenlijst van het ensemble met vermelding van naam, voornaam, gemeente,
geboortedatum, instrument en datum van aansluiting bij het ensemble per lid;
 de samenstelling van het bestuur van de vereniging;
 een recente foto van het ensemble;
 een CV van het ensemble en een werkingsverslag van het afgelopen jaar;
 de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar;
 een programmavoorstel voor de selectiewedstrijd dat zou worden uitgevoerd bij eventuele
selectie (minimaal 45 en maximaal 60 minuten);
 een programmavoorstel voor het festival dat zou worden uitgevoerd bij eventuele selectie
(minimaal 45 en maximaal 60 minuten). Een eventueel inspeelstuk maakt integraal deel uit van
de programmavoorstellen;
 een financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar;
 de begroting voor het komende werkingsjaar.
Artikel 10
Ensembles komen niet in aanmerking voor selectie indien:
 het dossier te laat werd ingediend;
 het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke werking;
 het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
Het festivalprogramma kan identiek zijn aan het programma van de selectiewedstrijd.
Artikel 11
De ingediende dossiers worden beoordeeld door de jury voor wat betreft punten 1 tot en met 8 van
artikel 10. De administratieve beoordeling (punten 9 en 10 van artikel 10) gebeurt door de dienst.
Uiterlijk op 31 mei van het eerste cyclusjaar wordt deze eerste selectie met een korte motivering
aan alle ensembles die meedongen, bekendgemaakt.
De selectiewedstrijd (tweede selectie)
Artikel 12
Uiterlijk op 30 september van het eerste cyclusjaar bezorgt de dienst de concrete richtlijnen i.v.m.
de selectiewedstrijd aan de geselecteerde ensembles.
De selectiewedstrijd vindt plaats in het voorjaar van het tweede cyclusjaar.
Artikel 13
Het optreden tijdens de selectiewedstrijd wordt beoordeeld door de selectiejury. Er worden
maximaal 15 ensembles geselecteerd. De selectiejury kent een speciale geldprijs toe voor de beste
uitvoering van een werk van een Vlaamse componist. De selectie en de nominaties voor deelname
aan het festival worden uiterlijk op 30 september van het tweede cyclusjaar bekend gemaakt. Op
het einde van de laatste festivaldag maakt de voorzitter van de jury de selectie en de prijs voor de
beste uitvoering van een werk van een Vlaamse componist aan het publiek bekend.
Het Festival
Artikel 14
Uiterlijk op 30 september van het tweede selectiejaar bezorgt de dienst de concrete richtlijnen
i.v.m. het festival aan de drie genomineerde ensembles.
Artikel 15
De uiteindelijke samenstelling en het programma van het festival worden door de voorzitter van de
jury in overleg met de genomineerde ensembles vastgelegd. De ensembles worden hiervan ingelicht
uiterlijk op 30 september van het tweede cyclusjaar.
Naast de 3 genomineerde ensembles zullen twee niet-West-Vlaamse ensembles door de
adviescommissie muziek en de voorzitter van de jury geselecteerd worden voor een optreden
buiten mededinging tijdens het festival.
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Artikel 16
Het festival wordt beoordeeld door de vakjury.
Artikel 17
De uitslag wordt tijdens de afsluitende proclamatie van de festivalnamiddag bekend gemaakt door
de voorzitter van de jury.
Artikel 18
Aan de laureaten wordt een geldprijs toegekend naargelang van hun rangschikking.
Artikel 19
Na afloop van het festival ontvangen alle deelnemende ensembles een schriftelijk juryrapport.
Het promotieproject
Artikel 20
Het promotieproject staat enkel open voor de laureaten van het festival. Het project wordt in nauw
overleg tussen de laureaten en de provincie uitgewerkt voor het einde van het vierde cyclusjaar.
Organisatie
Algemene Bepalingen
Artikel 21
De organisatie van de vierjarige provinciale ensemblefestivalcyclus berust bij de Bestendige
Deputatie.
Artikel 22
 De selectiewedstrijd wordt georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. Het geheel
wordt begeleid door de adviescommissie muziek en de dienst.
 Het vierjaarlijkse provinciaal muziekfestival wordt georganiseerd door de provincie WestVlaanderen. De datum van het festival zal telkens minimaal één jaar vooraf door de Bestendige
Deputatie worden bekendgemaakt.
 De organisatie van het promotieproject wordt door de Provincie en/of één of meerdere
laureaten waargenomen. Afhankelijk van de concrete invulling kunnen hier de nodige
partnerships voor worden aangegaan.
De Jury’s
Artikel 23
De Bestendige Deputatie stelt op advies van de commissie muziek de selectie- en de vakjury
samen. De Bestendige Deputatie bekrachtigt de uitspraken van de jury’s. Tegen de uitspraak van
de Bestendige Deputatie is geen beroep mogelijk.
Artikel 24
 De selectiejury (jury dossiers en selectiewedstrijd) bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste vijf leden waaruit één voorzitter wordt aangewezen. De jury wordt bijgestaan door een
secretariaat (dienst cultuur).
 De vakjury (jury festival) bestaat uit de voorzitter van de selectiejury en vier niet-WestVlaamse deskundigen. De voorzitter van de vakjury is de voorzitter van de selectiejury. De jury
wordt bijgestaan door een secretariaat (dienst cultuur).
Kosten
Artikel 25
Schriftelijke selectie
Alle kosten i.v.m. het opstellen en inzenden van de dossiers zijn voor rekening van de deelnemende
ensembles. De provincie West-Vlaanderen vergoedt de juryleden.
Artikel 26
Selectiewedstrijd en muziekfestival
De kosten voor de organisatie van de selectiewedstrijd en het festival zijn voor rekening van de
provincie West-Vlaanderen.
De Provincie stelt enkel een piano ter beschikking van alle deelnemende ensembles. Voor alle
andere instrumenten zorgen de deelnemende ensembles zelf.
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De reiskosten van de uitvoerende leden, de dirigent en maximaal drie bestuursleden van de
deelnemende ensembles zijn ten laste van de provincie West-Vlaanderen. De terugbetaling gebeurt
als volgt.
Na het festival ontvangt elk ensemble een schuldvordering en een verantwoordingsstaat in twee
exemplaren.
Is de reis gebeurd met een bus dan dient de schuldvordering in tweevoud teruggestuurd te worden
samen met de gekweten factuur.
Is de reis gebeurd met eigen wagens, dan dient de verantwoordingsstaat in tweevoud te worden
teruggestuurd. De terugbetaling mag het bedrag niet overschrijden dat de reis zou kosten berekend
volgens de tarieven van het openbaar vervoer.
De vereiste documenten moeten de administratie bereiken binnen de twee maanden na de laatste
festivaldag. De deelnemende ensembles ontvangen een zelfde deelnemingspremie. Het bedrag van
de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de Bestendige Deputatie.
Hoofdstuk 2 – subsidiëring
Artikel 27
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager
 een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de amateuristische beoefening van
instrumentale muziek als doel heeft;
 gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen;
 een boekhouding voeren en de administratieve en financiële controle van de Provincie
aanvaarden.
 geselecteerd worden voor deelname aan de festivalcyclus zoals bepaald in hoofdstuk 1 van
dit reglement.
Artikel 28
De subsidies kunnen de volgende vormen aannemen:
 De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan de ensembles die deelnemen aan de
selectiewedstrijd en/of het muziekfestival. De Bestendige Deputatie stelt per festivalcyclus het
bedrag voor de deelnemingspremie vast. Dit bedrag is gelijk voor alle deelnemende ensembles.
De deelnemingspremie wordt automatisch toegekend naar aanleiding van de deelname. De in
aanmerking komende ensembles dienen geen extra formaliteiten te vervullen tot het verkrijgen
van deze premie.
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 De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximaal 15 ensembles die
geselecteerd werden naar aanleiding van hun deelname aan de selectiewedstrijd. De Bestendige
Deputatie stelt per festivalcyclus het bedrag voor de werkingssubsidie vast. Dit bedrag geldt
voor een periode van 4 jaar startend met het tweede cyclusjaar (na de selectiewedstrijd) en is
voor de 15 geselecteerde ensembles gelijk. De subsidie wordt elk jaar op basis van het
ingediende dossier geëvalueerd door de Bestendige Deputatie op advies van de
adviescommissie muziek van de provinciale Raad voor Cultuur.
 De projectsubsidies kunnen enkel worden toegekend aan de maximaal 15 ensembles die
geselecteerd werden naar aanleiding van hun deelname aan de selectiewedstrijd. Een ensemble
kan ten hoogste één projectsubsidie krijgen per cyclus. De Bestendige Deputatie kent de
subsidies toe na advies van de adviescommissie muziek van de provinciale Raad voor Cultuur.
Bij de beoordeling van de ingediende projecten en het bepalen van het subsidiebedrag wordt
rekening gehouden met volgende criteria:
o de inhoudelijke waarde van het project;
o de duur van het project;
o de spreiding over de provincie of daarbuiten;
o het publieksbereik en de uitstraling;
o de doelgroepen;
o de gevoerde promotie;
 Het bedrag van de projectsubsidie is beperkt tot ten hoogste 50% van de totale begroting
van het project. Het principe van de tekortsubsidiëring is van toepassing.
 Binnen de twee maanden na het beëindigen van het project dient de initiatiefnemer de
volgende gegevens aan de dienst te bezorgen:
o de financiële afrekening gestaafd met de nodige bewijsstukken;
o een inhoudelijk verslag met toetsing aan het beoogde resultaat;
o een exemplaar van het promotiemateriaal.
Artikel 29
De subsidieaanvragen moeten gericht worden aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur –
sectie Muziek, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
 Aanvragen voor werkingssubsidies moeten de dienst bereikt hebben uiterlijk op 15 mei van
het jaar waarvoor een subsidie aangevraagd wordt met uitzondering van het tweede cyclusjaar
waarin de aanvraag uiterlijk op 31 oktober ingediend moet worden.
 Aanvragen voor projectsubsidies moeten de dienst bereikt hebben uiterlijk op 15 november
voor de projecten die plaatsvinden tussen 1 april en 30 september van het daaropvolgende jaar
of uiterlijk op 15 mei voor de projecten die plaatsvinden tussen 1 oktober van hetzelfde jaar en
31 maart van het daaropvolgende jaar.
Artikel 30
De subsidieaanvragen moeten ingediend worden aan de hand van formulieren ter beschikking
gesteld door de dienst en moeten bevatten:
 voor de werkingssubsidies:
o de afrekening van het afgelopen werkingsjaar;
o een begroting voor het komende jaar;
o een werkingsverslag met bewijsmateriaal;
o de programmatie voor het volgende jaar;
o een ledenlijst.
 voor de projectsubsidies:
o een omschrijving van het project;
o de doelstelling van het project met bijzondere aandacht voor de artistieke visie;
o de eventuele partners;
o de doelgroep;
o een promotieplan;
o een begroting.
Artikel 31
Elke wijziging in de gegevens die door de aanvrager werden verstrekt, moet onmiddellijk schriftelijk
aan de dienst meegedeeld worden.
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Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, de gesubsidieerde projecten niet of onvolledig
gerealiseerd werden of de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de
Bestendige Deputatie de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk schorsen, intrekken en/of
terugvorderen.
Artikel 32
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn communicatie
met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt bepaald door de
Bestendige Deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid
bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen.
De initiatiefnemer dient in het geval van projectsubsidiëring tijdig een uitnodiging tot bijwonen van
het project aan de dienst te bezorgen.
Hoofdstuk 3 – slotbepalingen
Artikel 38
In 2006 worden, als overgangsmaatregel, de ensembles die op 31 december 2005 opgenomen
waren in de provinciale klassering van instrumentale ensembles in West-Vlaanderen gesubsidieerd
naargelang van hun rangschikking hierin.
Artikel 39
De Bestendige Deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. Hiertoe kan
ze het advies van de Commissie Muziek van de provinciale Raad voor Cultuur inwinnen.
Artikel 40
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.
Brugge, 22 december 2005
De Provinciegriffier
Hilaire Ost (get.)

De Voorzitter
J. de Bethune

9. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 januari
2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 2 februari 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 januari 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
26 JANUARI 2006
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

De provincieraad heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Jean Vyvey uit de
provincieraad en heeft mevrouw Carine De Jonghe geïnstalleerd als raadslid.
De provincieraad heeft de wijziging aan de beheersovereenkomst met het autonoom
provinciebedrijf Westtoer goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de regionale
welzijnsraden goedgekeurd.
De provincieraad heeft de statuten van de Provinciale Ouderenadviesraad goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verlenging van het infrastructuurreglement voor centra voor
algemeen welzijnswerk (CAW's) goedgekeurd.
De provincieraad heeft de eerste begrotingswijziging 2005 van de instelling morele
dienstverlening van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.
De provincieraad heeft de wijziging van het statuut van de raad voor cultuur van de provincie
West-Vlaanderen goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de organisaties van
het vrijetijdstheater en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen goedgekeurd.
De provincieraad heeft vertegenwoordigers aangeduid in de raad van bestuur van de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM).
De provincieraad heeft de wijziging van het geldelijk statuut van het niet-onderwijzend
provinciepersoneel goedgekeurd.
De provincieraad heeft de eindafrekening van de renovatie van de start- en taxibaan van het
vliegveld te Wevelgem, ten bedrage van 1.523.421,31 euro (BTW incl.) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
renovatie van de daken van kerk en toren van het Grootseminarie te Brugge, met raming ten
bedrage van 1.085.216,00 euro (BTW incl.) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Dumoulin te Torhout voorlopig
vastgesteld.
De provincieraad heeft de vervanging van een effectief lid van de algemene vergadering van
vzw Transfo Zwevegem en de vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur
van vzw Transfo Zwevegem goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor het
leveren van bureelmeubilair voor het gebouw voor socio-economisch beleid, Koning Leopold
III-laan 70 te Sint-Andries, met raming ten bedrage van 70.000,00 euro (incl. BTW)
goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
bouwen van een vergistingstank voor de demonstratie-vergistingsinstallatie in het POVLT te
Rumbeke-Beitem, met raming ten bedrage van 84.700,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
omgevingsaanleg zwempaviljoen in het provinciedomein De Gavers goedgekeurd.
De provincieraad heeft de motie, ingediend door de fractievoorzitters, in verband met Europese
steun voor plattelandsontwikkeling aangenomen en goedgekeurd.

10. Ministeriële Omzendbrief GPI 39ter betreffende de steun in personeelsleden van de
federale politie naar een korps van de lokale politie – Principes en facturatie.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/3/1

Brugge, 30 januari 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
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Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 39ter
betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie
– Principes en facturatie.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2006 (blz. 4420 tem blz. 4421).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
11. Omzendbrief GPI 46 betreffende het algemeen beleid inzake de beperking van het
gebruik van tabak binnen de geïntegreerde politie.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR/2006/OB/3/2
Brugge, 30 januari 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief GPI 46 betreffende het
algemeen beleid inzake de beperking van het gebruik van tabak binnen de geïntegreerde politie.

Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006 (blz. 4890 tem blz.
4892).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
12. Wijzigingen m.b.t. het Statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie WestVlaanderen.
Dienst en referte : Cultuur, 2006/C IV/A-1-a

Brugge, 30 januari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van art. 117 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de
beslissing van 26 januari 2006 van de Provincieraad betreffende het Statuut van de Raad voor
Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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De Provincieraad van West-Vlaanderen
Gelet op de wet van 17 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
 Gelet op de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 10 oktober 1979 tot
vaststelling van het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen;
 Gelet op de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 20 februari 1992 tot
aanpassing van het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen;
 Overwegende dat er opnieuw aanleiding bestaat om voormeld statuut aan te passen;
 Gelet op de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 29 april 1999
betreffende de evenwichtige samenstelling van adviesorganen;
 Rekening houdend met de artikelen 65, 72 en 85 van de Provinciewet;
 Rekening houdend met de resultaten van een enquête bij de West-Vlaamse kunst- en
cultuursector, verschenen in het Omega-rapport (28 maart 2000);
 Rekening houdend met het advies van het Uitvoerend Bureau van de Raad voor Cultuur (25
september 2000) en van de Plenaire Vergadering van de Raad voor Cultuur (9 december
2000);
 Gelet op de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 29 maart 2001 tot
vaststelling van het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen;
 Overwegende dat er opnieuw aanleiding bestaat om voormeld statuut aan te passen;
 Rekening houdend met de invoering van het Kunstenreglement van de Provincie WestVlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad d.d. 29 september 2005;
 Rekening houdend met het advies van het Uitvoerend Bureau van de Raad voor Cultuur (26
september 2005) over de wijzigingen in het Statuut van de Raad voor Cultuur omwille van
de invoering van het Kunstenreglement;
Op voorstel van de bestendige deputatie;
Besluit:


Het statuut van de Raad voor Cultuur wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1
Bij de Provincie West-Vlaanderen wordt een Raad voor Cultuur opgericht.
Hoofdstuk I – Samenstelling en bevoegdheid
Artikel 2
Samenstelling
De Raad voor Cultuur bestaat uit vier geledingen: de Plenaire Vergadering, het Uitvoerend Bureau,
de Commissies en een Stuurgroep.
Artikel 3
Bevoegdheid
De Raad voor Cultuur is bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek advies te verstrekken aan de
bestendige deputatie over alle culturele aangelegenheden opgesomd in art. 4 - 1°, 3°, 4°, 5° en 8°
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Dit advies is bedoeld
om het cultureel werk in West-Vlaanderen te stimuleren en het overleg en de samenwerking tussen
de verenigingen, instellingen en diensten (hierna organisaties genoemd) die zich in WestVlaanderen inlaten met culturele aangelegenheden, te bevorderen.
Hoofdstuk II – De plenaire vergadering
Artikel 4
Samenstelling
De Plenaire Vergadering bestaat uit:
A. Deskundigen: externe en interne deskundigen van de Commissies zoals bepaald in art. 15 A en
de Stuurgroep zoals bepaald in art. 26 A.
B. Waarnemers:
1. de vertegenwoordigers van de provincieraad; elke politieke fractie wijst per materie één lid
aan;
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2. de gedeputeerde voor Cultuur of zijn ambtelijke vervanger;
3. de directeur van de dienst voor Cultuur of zijn vervanger.
C. Secretariaat:
De directeur van de dienst voor Cultuur is secretaris van de Plenaire Vergadering. De agenda
wordt voorbereid door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de Plenaire
Vergadering.
Artikel 5
Bijeenroeping
§1. De Plenaire Vergadering vergadert éénmaal per jaar.
§2. De Plenaire Vergadering wordt namens de bestendige deputatie bijeengeroepen door de
directeur van de dienst voor Cultuur. De uitnodiging gebeurt ten minste acht werkdagen voor
de bijeenkomst. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda en heeft als bijlage de voor de
vergadering nuttige documenten. Bij uitzondering mogen de nuttige documenten nagestuurd
worden. Dit moet gebeuren uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering.
Artikel 6
Voorzitterschap
§1. In de Plenaire Vergadering kiezen de externe deskundigen één voorzitter en één
ondervoorzitter.
§2. De Plenaire Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter.
Artikel 7
Processen-verbaal
De processen-verbaal van de vergadering, de adviezen, de voorstellen enz. worden bezorgd aan de
leden en aan het secretariaat van de Plenaire Vergadering, van het Uitvoerend Bureau, van de
Commissies en van de Stuurgroep. Ze worden ter kennisgeving ook voorgelegd aan de bestendige
deputatie.
Artikel 8
Bevoegdheid
§1. De Plenaire Vergadering bepaalt de krachtlijnen van de werking van de Raad voor Cultuur.
§2. De Plenaire Vergadering keurt het jaarverslag van de Raad voor Cultuur goed. Dit wordt
opgemaakt door de voorzitters van het Uitvoerend Bureau, van de Commissies en van de
Stuurgroep.
Hoofdstuk III – Het uitvoerend bureau
Artikel 9
Samenstelling
Het Uitvoerend Bureau bestaat uit:
A. Deskundigen: externe en interne deskundigen:
1 De voorzitter en de ondervoorzitter van de Plenaire Vergadering;
2 Eén vertegenwoordiger (of zijn vervanger) van elke materie waarvoor een Commissie of
Stuurgroep werd opgericht. Per materie kiezen de externe deskundigen van de Commissies
en Stuurgroepen een vertegenwoordiger en een vervanger. De interne deskundigen en de
waarnemers komen hiervoor niet in aanmerking.
3 Per materie wordt op voorstel van de directeur van de dienst voor Cultuur één interne
deskundige aangewezen door de bestendige deputatie.
4 Alleen de externe deskundigen hebben stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend
B. Waarnemers:
1 De vertegenwoordigers van de provincieraad; elke politieke fractie wijst per materie één lid
aan;
2 De gedeputeerde voor Cultuur of zijn ambtelijke vervanger;
3 De directeur van de dienst voor Cultuur of zijn vervanger.
C. Secretariaat:
De dienst voor Cultuur doet het secretariaatswerk van het Uitvoerend Bureau.
De agenda van de vergaderingen wordt voorbereid door de voorzitter, de ondervoorzitter en het
secretariaat van het Uitvoerend Bureau.
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Artikel 10
Bijeenroeping
§1. Het Uitvoerend Bureau vergadert ten minste tweemaal per jaar.
§2. Het Uitvoerend Bureau wordt namens de bestendige deputatie bijeengeroepen door de directeur
van de dienst voor Cultuur. De uitnodiging gebeurt ten minste acht werkdagen voor de
bijeenkomst. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda en heeft als bijlage de voor de
vergadering nuttige documenten. Bij uitzondering mogen de nuttige documenten nagestuurd
worden. Dit moet gebeuren uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering.
§3. Het Uitvoerend Bureau kan op initiatief van de helft van zijn externe deskundigen
bijeengeroepen worden. De aanvraag, met opgave van de agenda, moet schriftelijk gebeuren
bij de gedeputeerde voor Cultuur. De vergadering wordt dan binnen de maand na de aanvraag
- niet in juli of augustus - bijeengeroepen.
Artikel 11
Voorzitterschap
Het Uitvoerend Bureau wordt voorgezeten door de voorzitter van de Plenaire Vergadering en, bij
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
Artikel 12
Processen-verbaal
De processen-verbaal van de vergadering, de adviezen, de voorstellen enz. worden bezorgd aan de
leden van het Uitvoerend Bureau en aan het secretariaat van elke Commissie en van elke
Stuurgroep. Ze worden ter kennisgeving ook voorgelegd aan de bestendige deputatie.
Artikel 13
Bevoegdheid
§1. Het Uitvoerend Bureau heeft binnen de Raad voor Cultuur een coördinerende en evaluerende
rol. Het treedt bemiddelend op wanneer een conflictsituatie ontstaat in een Commissie, een
Stuurgroep of tussen Commissies en/of Stuurgroep.
§2. Het Uitvoerend Bureau is bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek aan de bestendige
deputatie advies te verstrekken over culturele aangelegenheden die niet specifiek tot de
bevoegdheid van één Commissie of Stuurgroep behoren en over de algemene culturele
aangelegenheden o.m. ter voorbereiding van beleidsnota's. Het kan voor de uitvoering van
deze taken aan één of meer Commissies of Stuurgroep om advies vragen voor welbepaalde
culturele materies.
§3. Het Uitvoerend Bureau neemt kennis van de processen-verbaal van de Commissies en de
Stuurgroep.
§4. Het Uitvoerend Bureau verstrekt op verzoek aan de bestendige deputatie adviezen in verband
met de organisatie van en de jury voor de Vijfjaarlijkse Cultuurprijs. Het Uitvoerend Bureau
kan hiervoor op zijn beurt suggesties inwinnen bij de Commissies en de Stuurgroep.
Hoofdstuk IV – De commissies
Artikel 14
Voor elke culturele materie m.n. beeldende kunst, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, letteren en
taal, multidisciplinaire kunsten, podiumkunsten en volksontwikkeling heeft minimum één Commissie
zitting in de Raad voor Cultuur.
Artikel 15
Samenstelling
Een Commissie bestaat uit:
A. Deskundigen: externe en interne deskundigen:
1 Het maximumaantal externe deskundigen per Commissie is bepaald op 12. Deze
deskundigen komen uit en zijn vertrouwd met het West-Vlaamse werkveld.
2 Het maximumaantal interne deskundigen per Commissie is bepaald op 3 of ¼ van het totale
aantal externe deskundigen. Deze deskundigen komen uit de dienst voor Cultuur.
3 De bestendige deputatie wijst de deskundigen aan binnen de bepalingen van art. 6 en 7 van
de wet van 17 juli 1973.
4 De bestendige deputatie kan, voor door haar te bepalen commissies, per deskundige een
deskundige-plaatsvervanger aanwijzen.
5 Alleen de externe deskundigen hebben stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
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B. Waarnemers:
1 De vertegenwoordigers van de provincieraad; elke politieke fractie wijst per Commissie één
lid aan;
2 De gedeputeerde voor Cultuur of zijn ambtelijke vervanger;
3 De directeur van de dienst voor Cultuur of zijn vervanger;
4 De door de directeur van de dienst voor Cultuur aangewezen ambtenaren.
C. Secretariaat:
De dienst voor Cultuur doet het secretariaatswerk van elke Commissie. De agenda van de
vergaderingen wordt voorbereid door de voorzitter/ondervoorzitter en het secretariaat van de
Commissie.
Per materie (beeldende kunst, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, letteren en taal, multidisciplinaire
kunsten, muziek, podiumkunsten en volksontwikkeling) is het aantal Commissies dat zich in
voorkomend geval op deelaspecten van een bepaalde materie toelegt niet gelimiteerd.
De bestendige deputatie beslist over de oprichting - in voorkomend geval op voorstel van een
Commissie of op voorstel van de dienst voor Cultuur - van (nieuwe) Commissies.
Per materie is, gespreid over - in voorkomend geval - de diverse Commissies, het maximum aantal
externe deskundigen bepaald op 24 en het maximum aantal interne deskundigen bepaald op 3 of
1/8 van het totale aantal externe deskundigen.
Artikel 16
Bijeenroeping
§1. Een Commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en - in voorkomend geval - ten minste
nog eenmaal per jaar plenair met de diverse commissies binnen dezelfde materie.
§2. Een Commissie wordt namens de bestendige deputatie bijeengeroepen door de directeur van de
dienst voor Cultuur. De uitnodiging gebeurt ten minste acht werkdagen voor de bijeenkomst.
De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda en heeft als bijlage de voor de vergadering nuttige
documenten. Bij uitzondering mogen de nuttige documenten nagestuurd worden. Dit moet
gebeuren uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering.
§3. Een Commissie kan op initiatief van de helft van zijn externe deskundigen bijeengeroepen
worden. De aanvraag met opgave van de agenda, moet schriftelijk gebeuren bij de
gedeputeerde voor Cultuur. De vergadering wordt dan binnen de maand na de aanvraag - niet
in juli of augustus - bijeengeroepen.
Artikel 17
Voorzitterschap
§1. In een Commissie kiezen de externe deskundigen één voorzitter en eventueel één of meer
ondervoorzitters.
§2. Interne deskundigen en waarnemers komen hiervoor niet in aanmerking.
Artikel 18
Processen-verbaal
De processen-verbaal van de vergadering, de adviezen, de voorstellen enz. worden bezorgd aan de
leden van de eigen Commissie, aan de leden van de Commissie(s) die onder dezelfde materie
ressorteren en aan de leden van het Uitvoerend Bureau. Ze worden ter kennisgeving ook
voorgelegd aan de bestendige deputatie.
Artikel 19
Bevoegdheid
§1. Een Commissie kan - rekening houdend met het maximum aantal externe deskundigen - nog
externe deskundigen ter opneming voorstellen aan de bestendige deputatie.
§2. Binnen het eigen werkgebied is de Commissie bevoegd om:
 op eigen initiatief of op verzoek advies te verstrekken aan de bestendige deputatie en aan
het Uitvoerend Bureau om het culturele veld te stimuleren;
 op verzoek advies te verstrekken aan de bestendige deputatie voor de toekenning van
subsidies;
 met het oog op die advisering een werkplanning op te stellen;
 het overleg en de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen en de terugkoppeling
naar de organisaties te voorzien.
§3. De bestendige deputatie kan - al of niet op voorstel van de desbetreffende Commissie - tijdelijk
één of meer Werkgroepen oprichten voor zeer specifieke, welomschreven opdrachten in het
eigen werkgebied.
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Werkgroepen
Artikel 20
Samenstelling
Een Werkgroep bestaat uit:
A. Deskundigen: externe deskundigen en vertegenwoordiger(s) van de betrokken Commissie:
1 Het maximumaantal externe deskundigen per Werkgroep is bepaald op zes. Deze
deskundigen komen uit en zijn vertrouwd met het West-Vlaamse werkveld.
2 Er moet ten minste één deskundige (externe of interne) uit de betrokken Commissie zitting
hebben in de Werkgroep.
3 De bestendige deputatie wijst de deskundigen aan binnen de bepalingen van art. 6 en 7 van
de wet van 17 juli 1973 en op voorstel van externe en interne deskundigen van de
desbetreffende Commissie.
B. Waarnemers:
De directeur van de dienst voor Cultuur of zijn vervanger en de door de directeur van de dienst
voor Cultuur aangewezen ambtenaren.
C. Secretariaat:
De dienst voor Cultuur doet het secretariaatswerk van de Werkgroepen. De agenda van de
vergaderingen wordt voorbereid door de voorzitter en het secretariaat van de betrokken
Werkgroep.
Artikel 21
Bijeenroeping
§1. Een Werkgroep is ad hoc en vergadert volgens een vooraf vastgestelde planning.
§2. Een Werkgroep wordt bijeengeroepen door de voorzitter en het secretariaat van de betrokken
Werkgroep. De uitnodiging gebeurt via de dienst voor Cultuur ten minste acht werkdagen voor de
bijeenkomst. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda en heeft als bijlage de voor de vergadering
nuttige documenten. Bij uitzondering mogen de nuttige documenten nagestuurd worden. Dit moet
gebeuren uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering.
Artikel 22
Voorzitterschap
De vertegenwoordiger van de Commissie is voorzitter van de Werkgroep.
Artikel 23
Processen-verbaal
De processen-verbaal van de vergadering, de adviezen, de voorstellen enz. worden ten minste
eenmaal tussentijds bezorgd aan de leden van de betrokken Commissie. Na het afsluiten van de
opdracht worden ze bezorgd aan de leden van de eigen Commissie (in voorkomend geval aan de
leden van de Commissie(s) die onder dezelfde materie ressorteren) en aan de leden van het
Uitvoerend Bureau. Na het afsluiten van de opdracht worden ze ter kennisgeving ook voorgelegd
aan de bestendige deputatie.
Artikel 24
Bevoegdheid
§1. Een Werkgroep onderzoekt een (deel)probleem dat aanleiding was tot de oprichting van die
Werkgroep en formuleert adviezen en voorstellen.
§2. Een Werkgroep stelt een strikte werkplanning op.
Hoofdstuk V – De stuurgroep
Artikel 25
De Raad voor Cultuur telt één Stuurgroep: de Stuurgroep Gemeentelijk Cultuurbeleid
Artikel 26
Samenstelling
A. Deskundigen: externe en interne deskundigen:
1 Het maximumaantal externe deskundigen is bepaald op 12. Deze deskundigen komen uit
het West-Vlaamse werkveld (gemeentelijke cultuurmedewerkers, bibliothecarissen of
stafmedewerkers in de culturele centra), met aandacht voor een regionale spreiding.
2 Het maximumaantal interne deskundigen is bepaald op 3 of ¼ van het totale aantal externe
deskundigen. Deze deskundigen komen uit de dienst voor Cultuur.
3 De bestendige deputatie wijst de deskundigen aan binnen de bepalingen van art. 6 en 7 van
de wet van 17 juli 1973.
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B. Waarnemers:
1 De vertegenwoordigers van de provincieraad; elke politieke fractie wijst één lid aan;
2 De gedeputeerde voor Cultuur of zijn ambtelijke vervanger.
C. Secretariaat:
De dienst voor Cultuur doet het secretariaatswerk. De agenda van de vergaderingen wordt
voorbereid door de voorzitter en het secretariaat van de Stuurgroep.
Artikel 27
Bijeenroeping
§1. De Stuurgroep vergadert ten minste tweemaal per jaar.
§2. De Stuurgroep wordt namens de bestendige deputatie bijeengeroepen door de directeur van de
dienst voor Cultuur. De uitnodiging gebeurt ten minste acht werkdagen voor de bijeenkomst.
De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda en heeft als bijlage de voor de vergadering nuttige
documenten. Bij uitzondering mogen de nuttige documenten nagestuurd worden. Dit moet
gebeuren uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering.
Artikel 28
Voorzitterschap
De Stuurgroep wordt voorgezeten door de directeur van de dienst voor Cultuur of zijn vervanger.
Artikel 29
Processen-verbaal
De processen-verbaal van de vergadering, de adviezen, de voorstellen enz. worden bezorgd aan de
leden van de eigen Stuurgroep, aan het Uitvoerend Bureau, aan het secretariaat en de voorzitter
van elke Commissie. Ze worden ter kennisgeving ook voorgelegd aan de bestendige deputatie.
Artikel 30
Bevoegdheid
De Stuurgroep is bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek advies te verstrekken aan de
bestendige deputatie over een algeheel gemeentelijk cultuurbeleid met betrekking tot de culturele
aangelegenheden opgesomd in art. 3.
Hoofdstuk VI – Algemene bepalingen
Artikel 31
Duur van het mandaat
§1. De duur van het mandaat in de Raad voor Cultuur stemt overeen met de duur van het mandaat
van de leden van de provincieraad. De deskundigen blijven echter in functie tot aan de
installatie van de nieuwe Raad voor Cultuur.
§2. Het mandaat van de externe deskundigen kan vernieuwd worden.
Wie 70 jaar is of ouder kan geen mandaat meer starten.
§3. Het mandaat van de externe deskundigen houdt op indien ten minste de helft van de externe
deskundigen van het Uitvoerend Bureau, een Commissie of een Stuurgroep voorstellen een
mandaat in te trekken en hierin gevolgd worden door de bestendige deputatie
§4. Personen die door de bestendige deputatie benoemd worden in opvolging externe deskundigen
van wie het mandaat gestopt is, beëindigen diens mandaat.
Artikel 32
Vergoedingen
§1. De bestendige deputatie bepaalt het presentiegeld, de reiskosten voor de vergaderingen van de
leden van de Raad en de reiskosten die door de leden gemaakt worden in het kader van
evaluaties van door de Provincie gesubsidieerde initiatieven.
§2. De presentiegelden en de reiskosten voor de leden van de Werkgroepen worden in voorkomend
geval vastgesteld door de bestendige deputatie.
Artikel 33
Ereleden
§1. De bestendige deputatie kan oud-leden van de Raad voor Cultuur benoemen tot ereleden van
deze Raad indien zij gedurende ten minste twee mandaatperiodes lid geweest zijn.
§2. De ereleden worden uitgenodigd op alle publieke manifestaties.
Artikel 34
Openbaarheid van bestuur
 De verslagen van alle Commissies, Stuurgroep, Werkgroepen, Uitvoerend Bureau en
Plenaire Vergadering zijn, nadat ze zijn voorgelegd aan de bestendige deputatie en zijn
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goedgekeurd door de respectieve Commissie, Stuurgroep, Werkgroep, Uitvoerend Bureau of
Plenaire Vergadering, onderhevig aan de wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten (dd. 12 november 1997 en het decreet betreffende de
openbaarheid van bestuur (dd. 18 mei 1999).
 De besprekingen in alle Commissies, Stuurgroep, Werkgroepen, Uitvoerend Bureau en
Plenaire Vergadering worden niet publiek gemaakt.
Artikel 35
Verkiezingen
Verkiezingen van voorzitters en ondervoorzitters, aanneming, schorsing en intrekking van
mandaten van externe deskundigen verloopt conform art. 52 en 60 van de Provinciewet.
Hoofdstuk VII - Slotbepaling
Artikel 36
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervangt de vroegere besluiten in
verband met het statuut van de Raad voor Cultuur.
De bestendige deputatie wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Brugge, 26.01.2006
De provinciegriffier,
H. Ost (get.)
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 17 februari 2006
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gehandicaptenbeleid - Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaalpedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van
kinderen met een ernstige handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het
inkomen en van de toelage per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in
artikel 2,3.
Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen
die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de
Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden.
Omzendbrief BA 2006/01 – Gemeentedecreet en Provinciedecreet –
inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht.
Omzendbrief GPI 47 betreffende sommige verloven toegekend in 2006.
Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en
jachtvergunningen.
Heffing voor het aanslagjaar 2006 van een Provinciebelasting op Bedrijven.
Heffing voor het aanslagjaar 2006 van een Algemene Provinciebelasting.
Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Provinciebelasting op Jachtverloven
en Jachtvergunningen.
Heffing voor het aanslagjaar 2006 van provinciale opcentiemen op de onroerende
voorheffing.
Het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de organisaties van het
vrijetijdstheater en de koepelorganisatie gevestigd in West–Vlaanderen.
Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement
voor de subsidiëring van organisaties van het vrijetijdstheater en de
koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen.
Provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de regionale welzijnsraden.
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13. Gehandicaptenbeleid - Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaalpedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen
met een ernstige handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de
toelage per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2,3.
Dienst en referte : Dienst Welzijn-Sectie Nr.P2006/8/1/0405/1
Brugge, 2 februari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer U mede te delen dat de Bestendige Deputatie, op grond van artikel 6 van het
provinciaal reglement dd. 4 februari 1993, houdende toekenning van een sociaal-pedagogische
toelage wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 26 januari 2006 beslist
heeft de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2005 zullen de volgende
bedragen gelden :
Het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende dienstjaar van de ouders mag een vastgesteld
grensbedrag niet overschrijden.
Tot twee personen ten laste bedroeg het grensbedrag 21.270 EUR. Per persoon ten laste meer
werd dit grensbedrag telkens met 500 EUR. verhoogd.
Voor het aanvraagjaar 2006 gelden volgende grensbedragen:
Aantal personen ten laste Grensbedrag
tot.
2
21.770 EUR
3
22.770 EUR
4
23.770 EUR
5
24.770 EUR
6
25.770 EUR
7
26.770 EUR
8
27.770 EUR
Per persoon ten laste boven de 8 wordt het grensbedrag telkens met 1.000 EUR verhoogd.
Mag ik U verzoeken bij uw kontakten met de inwoners uit uw gemeente de betrokkenen hierover te
willen inlichten.
De gezinnen die in het jaar 2006 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en tijdens
het eerste kwartaal 2006 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd krijgen, kunnen een
verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres:
De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Welzijn
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden.
Met de meeste hoogachting

De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost
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14. Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die
in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie
als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid DPV/VB/2006/V/A/1
Brugge, 8 februari 2006
Aan de dames en heren burgemeesters en Schepenen,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief van 30 januari 2006
betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn
van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de
gemeenteraden.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006 (blz. 6099 tem blz. 6104).
Met de meeste hoogachting
De wnd. Gouverneur
(get.) Jan Durnez
15. Omzendbrief BA 2006/01 – Gemeentedecreet en Provinciedecreet – inwerkingtreding
van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht.
Dienst en referte : A/06/990/208-1
Brugge, 9 februari 2006
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

de
de
de
de
de
de

colleges van burgemeester en schepenen,
leden van de gemeenteraden,
leden van de deputaties van de provincieraden,
leden van de provincieraden,
raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven,
politiezones,

Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 13 januari 2006 betreffende het Gemeentedecreet
en Provinciedecreet – inwerkingtreding van bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2006, blz. 5838 tot
en met 5842.
Hoogachtend
Jan Durnez
Wnd. gouverneur
16. Omzendbrief GPI 47 betreffende sommige verloven toegekend in 2006.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/3/3

Brugge, 9 februari 2006
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Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief GPI 47 betreffende sommige
verloven toegekend in 2006.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2006 (blz. 6586 tem blz. 6587).
Met de meeste hoogachting
De wnd. Gouverneur
(get.) Jan DURNEZ
17. Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen,
met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen : 2006/484.031/1
Brugge, 17 februari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt :
het besluit van de Provincieraad van 8 november 2005, houdende goedkeuring voor het aanslagjaar
2006 van de bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen,
met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen
De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost

De wnd. Gouverneur
(get.) Jan Durnez
De Provincieraad van West-Vlaanderen

Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Bestendige Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel II - Bepalingen van toepassing voor
de verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en
jachtvergunningen ;










Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen
een provincie- of gemeentebelasting;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4
en 113 octies van de provinciewet;
Gelet op het Arrest van het Arbitragehof 114/2000 van 16 november 2000 inzake de
beroepen tot vernietiging van meerdere artikelen van de wet van 15 maart 1999 betreffende
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de beslechting van fiscale geschillen en van artikel 9 van de wet van 23 maart 1999
betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op de wet van 5 december 2001 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting 1992;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;

besluit
Artikel 1
De bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen, met
uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen luiden als volgt :
Art. 1 - Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere belastingverordening, door de provincieraad
van West-Vlaanderen vastgesteld of vast te stellen, behoudens afwijking of tegengestelde
aanduiding in de desbetreffende belastingverordening.
Art. 2 - De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen,
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden
opgenomen.
Art. 3 - Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone
aanslagen.
Art. 4 - De ingekohierde provinciebelastingen worden uitvoerbaar verklaard door de gouverneur of
door de persoon die hem in zijn ambt vervangt. De belastingkohieren worden overgezonden aan de
provincieontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Art. 5 - Overeenkomstig art.12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de gemeente- en provinciebelastingen zijn de regels betreffende de vestiging, de
bezwaren en voorziening, de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de
voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring die gelden voor de rijksinkomstenbelastingen
van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover zij niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Art. 6 - Overeenkomstig artikel 113 octies van de provinciewet is de provincieontvanger belast met
de dwanginvordering van de provinciebelastingen en is dus bevoegd om dwangschriften uit te
vaardigen. Behalve indien de rechten van de provinciekas in gevaar zijn, stuurt de
provincieontvanger een aangetekende herinneringsbrief tenminste één maand voordat de op zijn
verzoek optredende gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt. De kosten voor het
aangetekend verzenden van deze herinneringsbrief worden door de provincieontvanger verhaald op
de belastingschuldige.
Art. 7 - Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval,
worden ingediend bij de gouverneur, binnen de drie maanden vanaf de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Aan de bezwaarindiener wordt binnen acht dagen na de verzending of de indiening een
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet.
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift
worden aangezien.
Art. 8 - Zelfs na het verstrijken van de termijn voor bezwaarschrift verleent de gouverneur
ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die voortspruiten uit dubbele belasting of uit
materiële vergissingen, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden nieuwe
bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingplichtige wordt
verantwoord door gewettigde redenen en op voorwaarde dat :
1.
die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de belastingplichtige
aan de gouverneur werden bekendgemaakt, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarin de belasting is gevestigd ;
2.
de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft
gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2006

39

BESTUURSMEMORIAAL
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

Onder "jaar waarin de belasting is gevestigd" dient te worden verstaan het jaar waarin het kohier
uitvoerbaar werd verklaard. Als nieuw gegeven wordt niet beschouwd een nieuw rechtsmiddel of
een wijziging van jurisprudentie.
Art. 9 - De gouverneur doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van
het administratief beroep uitspraak over de bezwaarschriften bij met redenen omklede beslissing.
Deze termijn bedraagt negen maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de
gouverneur is gevestigd.
De gouverneur betekent zijn beslissing per aangetekende brief aan de eiser, en in voorkomend
geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de gouverneur binnen deze termijnen van zes of negen
maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een
vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Art. 10 - Tegen de beslissing genomen door de gouverneur kan beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de gouverneur
worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk
exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden.
Art. 11 - Overtredingen vastgesteld wegens gemis aan aangifte, laattijdige, onvolledige of onjuiste
aangifte, maken het voorwerp uit van een proces-verbaal, dat wordt opgesteld door de daartoe
speciaal aangewezen provincieambtenaren, beëdigd door de gouverneur . Zij worden geregeld bij
wijze van een aanslag van ambtswege.
Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen kan de ambtshalve ingekohierde belasting
worden verhoogd met een bedrag dat maximaal het gelijke bedraagt van de ontdoken belasting.
De eventueel aangerekende belastingverhoging wordt op het kohier vermeld in een apart vakje,
doch wordt samen met het recht ingekohierd op eenzelfde kohierartikel.
Art. 12 - Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2006”
Artikel 2
De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen zoals deze
tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van
dit besluit.
Te dien einde kan het Provinciaal College :
1.
de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren
teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een titel voorzien ;
2.
de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ;
3.
de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken en
de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 8 november 2005
De provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De voorzitter,
J. de Béthune (get.)

18. Heffing voor het aanslagjaar 2006 van een Provinciebelasting op Bedrijven
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen : 2006/484.031/ 3
Brugge, 17 februari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
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In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt :
het besluit van de Provincieraad van 8 november 2005, houdende heffing voor het aanslagjaar 2006
van een Provinciebelasting op Bedrijven.
De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost

De wnd. Gouverneur
(get.) Jan Durnez
De Provincieraad van West-Vlaanderen










Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Bestendige Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 2 Belastingverordening op bedrijven;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen ;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4
en 113 octies van de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ;

Besluit:
Artikel 1
De bepalingen van de provinciale belastingverordening op bedrijven zijn als volgt :
Art. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van
de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het
aanslagjaar op het grondgebied van de provincie :
 een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen ;
 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere economische
activiteit uitoefenen.
Art. 2 - De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of
bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
Art. 3 - Het bedrag van de belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 januari
van het aanslagjaar vastgesteld op een basisbedrag van 82,75 euro, vermeerderd met 14 cent per
m² boven een oppervlakte van 1000 m².
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro, doch
bedraagt nooit minder dan 82,75 euro.
Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel bebouwde
als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating wordt
gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende terreinen met
inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de uitoefening van de
beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating.
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden :
a) voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond ;
b) bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de oppervlakte van het woonhuis, de
onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden.
Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te
beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.
Art. 5 - De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en
181 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Art 6 - De belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden
uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen van de belastbare oppervlakte
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per 1 januari van het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst
provinciebelastingen.
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde aangifteformulier dat bij
voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de verzending ervan.
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier of onvoldoende aangifteformulieren ontvingen, zijn er
toe gehouden vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige aangifteformulieren
aan te vragen.
Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de provinciegouverneur of
door de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24
december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Art. 9 - Het bedrag van de belasting dient ineens én binnen twee maanden volgend op de
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het
provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de provincieontvanger in toepassing
van art. 113 octies van de provinciewet de dwanginvordering.
Art 10 - Bij gebrek aan aangifte tijdens het belastingjaar, of in geval van onvolledige of onjuiste
aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen overeenkomstig de procedure
voorzien in art. 6 van bovenvermelde wet van 24 december 1996.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan :
 50 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding;
 100 % van de ontdoken belasting bij een tweede en volgende overtreding.
Het totale bedrag van de aanslag van ambtswege wordt steeds afgerond naar de lagere euro.
Art. 11 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2006."
Artikel 2
De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen zoals deze
tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van
dit besluit.
Te dien einde kan het Provinciaal College :
1.
de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren
teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een titel voorzien ;
2.
de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ;
3.
de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken en
de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 8 november 2005
De Provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De Voorzitter,
J. de Béthune (get.)

19. Heffing voor het aanslagjaar 2006 van een Algemene Provinciebelasting
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen: 2006/484.031/2
Brugge, 17 februari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt :

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2006

42

BESTUURSMEMORIAAL
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

het besluit van de Provincieraad van 8 november 2005, houdende heffing voor het aanslagjaar 2006
van een Algemene Provinciebelasting.
De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost

De wnd. Gouverneur
(get.) Jan Durnez
De Provincieraad van West-Vlaanderen










Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Bestendige Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 1 - Algemene
Provinciale Belastingverordening;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4
en 113 octies van de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;

Besluit
Artikel 1
De bepalingen van de algemene provinciale belastingverordening zijn als volgt :
Art. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting
geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats
hebben op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 2 A.
Onder gezin wordt verstaan :
1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ;
2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar
verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.
In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van
binnenlandse zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het
houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit :
a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd
zijn,
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden,
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven.
B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan :
1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft,
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is
samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door
verwantschap verbonden zijn.
Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit
zowel de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen.
Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid
dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin
betreffen.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar.
De belasting is bepaald op 17,50 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 31,00
euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
Art. 5 - De gegevens tot samenstelling van het kohier worden verkregen door raadpleging van de
bevolkingsregisters van de gemeente en het rijksregister van de natuurlijke personen.
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Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de provinciegouverneur of
door de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24
december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Art. 7 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het
provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de provincieontvanger in toepassing
van art. 113 octies van de provinciewet de dwanginvordering.
Art. 8 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2006."
Artikel 2 : De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de
provinciebelastingen zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, samenvatten met
de bepalingen van artikel 1 van dit besluit.
Te dien einde kan het Provinciaal College :
1.
de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren
teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een titel voorzien ;
2.
de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ;
3.
de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken en
de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 8 november 2005
De Provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De Voorzitter,
J. de Béthune (get.)

20. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Provinciebelasting op Jachtverloven
en Jachtvergunningen
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen: 2005/484.031/4
Brugge, 3 februari 2005
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt :
het besluit van de Provincieraad van 25 november 2004, houdende heffing voor het aanslagjaar
2005 van een Provinciebelasting op Jachtverloven en Jachtvergunningen.
De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost

De wnd. Gouverneur
(get.) Jan Durnez
De Provincieraad van West-Vlaanderen








Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Bestendige Deputatie van 27 januari 2005, inzonderheid deel III Hoofdstuk 3 Belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
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Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 van
de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ;

Besluit
Artikel 1
De bepalingen van de provinciale belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen zijn
als volgt :
Art. 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % van
de gewestbelasting voor :
a) de verloven geldig alle dagen ;
b) de verloven alleen 's zondags geldig ;
c) de jachtvergunningen.
Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2005".
Artikel 2
De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen zoals deze
tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van
dit besluit.
Te dien einde kan het Provinciaal College :
1.
de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren
teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een titel voorzien ;
2.
de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ;
3.
de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken en
de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 25 november 2004
De Provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De Voorzitter,
J. de Béthune (get.)

21. Heffing voor het aanslagjaar 2006 van provinciale opcentiemen op de onroerende
voorheffing.
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen: 2006/484.01
Brugge, 17 februari 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt :
het besluit van de Provincieraad van 8 november 2005, houdende heffing voor het aanslagjaar 2006
van driehonderd dertig opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De Provinciegriffier,
(get.)H. Ost

De wnd. Gouverneur
(get.) Jan Durnez
De Provincieraad van West-Vlaanderen




Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Bestendige Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel I;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie;
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Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 van
de provinciewet;
Gelet op art. 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ;

Besluit
Artikel 1
Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt voor de
onroerende voorheffing op driehonderddertig (330) vastgesteld.
Artikel 2
Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2006.
Brugge, 8 november 2005
De Provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De Voorzitter,
J. de Béthune (get.)

22. Het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de organisaties van het
vrijetijdstheater en de koepelorganisatie gevestigd in West–Vlaanderen
Dienst en referte : Dienst Cultuur 05/C V/A-1
Brugge, 10 februari 2006
Mevrouwen,
Mijnen heren,
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het provinciaal reglement voor
de subsidiëring van de organisaties van het vrijetijdstheater en de koepelorganisatie gevestigd in
West–Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de provincieraad in zitting van 26
januari 2006.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2006 en vervangt onderstaande provinciale reglement:
reglement betreffende het provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van
federaties, verbonden en verenigingen die de amateuristische podiumkunsten beoefenen,
verspreiden en stimuleren in West-Vlaanderen van 25 september 1997.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

Wnd. Gouverneur,
(get.) Jan Durnez
De Provincieraad van West-Vlaanderen





Rekening houdend met artikel 10 van het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het
Cultuurpact;
Rekening houdend met de Provinciewet; i.c. artikel 62 en artikel 85;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
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Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000,
inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies;
Gelet op het provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van federaties,
verbonden en verenigingen die de amateuristische podiumkunsten beoefenen, verspreiden
en stimuleren in West-Vlaanderen van 25 september 1997 en het organiek reglement in
toepassing van het genoemde provinciaal reglement van 25 september 1997;
Gelet op het advies van de provinciale Adviescommissie podiumkunsten van 13 december
2005;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;

Besluit
Het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de organisaties van het vrijetijdstheater en de
koepelorganisatie gevestigd in West–Vlaanderen
Hoofdstuk 1 – Subsidies aan het vrijetijdstheater
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten die daartoe op de provinciale begroting ingeschreven zijn, en de
beschikbare kredieten, kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen aan de organisaties van het
vrijetijdstheater. De subsidiëring heeft tot doel de uitstraling van het provinciaal theaterlandschap
te bevorderen, ook buiten de provinciale grenzen en te stimuleren tot nieuwe, waardevolle
initiatieven op het vlak van het vrijetijdstheater.
Artikel 2
Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager
 een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de beoefening van vrijetijdstheater tot doel
heeft;
 gevestigd en werkzaam zijn in West–Vlaanderen.
Artikel 3
De provincie West–Vlaanderen organiseert een festivalcyclus waarvoor de Bestendige Deputatie de
modaliteiten vastlegt in een organiek reglement.
De festivalcyclus verloopt over 4 jaar,
Jaar 1: schriftelijke selectie en selectie via auditievoorstellingen
Jaar 2: schriftelijke selectie en selectie via auditievoorstellingen
Jaar 3: selectie via auditievoorstellingen
Jaar 4: theaterfestival
Artikel 4
De deelname aan de festivalcyclus en de resultaten daarvan bepalen de toekenning van subsidies.
De subsidies kunnen toegekend worden als deelnemingspremie, festivalpremie en/of
projectsubsidie.
Artikel 5
De premies worden enkel toegekend aan de organisaties van vrijetijdstheater die deelnemen aan de
festivalcyclus.
Artikel 6
De projectsubsidies worden enkel toegekend aan de organisaties waarvan het dossier geselecteerd
werd en die deelnamen aan de auditievoorstellingen binnen de festivalcyclus en hiervoor een
afzonderlijke aanvraag indienen.
Hoofdstuk 2 - Convenant met de federatie
Artikel 7
De Bestendige Deputatie sluit een convenant af met de West–Vlaamse federatie
Artikel 8
Het convenant bepaalt dat de West-Vlaamse podiumkunstenfederatie onder meer de volgende
opdrachten uitvoert:
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als deskundige veldpartner van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal
theaterlandschap ondersteunen en verder kwalitatief uitbouwen en een grotere uitstraling
van het West-Vlaamse theaterleven bewerkstelligen;
 specifieke initiatieven ontwikkelen met het oog op de kwalitatieve ondersteuning van de
West–Vlaamse organisaties van vrijetijdstheater.
Artikel 9
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare
kredieten ontvangt de federatie voor het uitvoeren van de opdrachten vermeld in het convenant
een financiële inbreng vanwege de Provincie.


Hoofdstuk 3 - Slotbepalingen
Artikel 10
De Bestendige Deputatie beslist, na advies van de bevoegde commissie van de provinciale Raad
voor Cultuur, zowel over de toekenning als over het inhouden of terugvorderen van de subsidies.
De modaliteiten hiervoor worden door de bestendige Deputatie vastgelegd in een organiek
reglement.
Artikel 11
Dit reglement vervangt het bestaande provinciaal subsidiereglement de dato 25 september 1997
inzake de provinciale subsidiëring van het amateurtoneel in West-Vlaanderen.
Artikel 12
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.
De Provinciegriffier,
H. Ost (get.)

De Voorzitter,
J. de Béthune (get.)

23. Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement
voor de subsidiëring van organisaties van het vrijetijdstheater en de koepelorganisatie
gevestigd in West-Vlaanderen.
Dienst en referte : Dienst Cultuur 06/C V/A-2
Brugge, 10 februari 2006
Mevrouwen,
Mijnen heren,
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het organiek reglement in
uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van organisaties
van het vrijetijdstheater en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen gepubliceerd zoals
goedgekeurd werd door de bestendige deputatie van de provincieraad in zitting van 9 februari
2006.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2006 en vervangt het onderstaande provinciale
reglement: modaliteit in uitvoering van het ‘het provinciaal reglement voor de erkenning en de
subsidiëring van federaties, verbonden en verenigingen die de amateuristische podiumkunsten
beoefenen, verspreiden en stimuleren in West-Vlaanderen van 25 september 1997’ van 25
september 1997.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement voor
de subsidiëring van organisaties van het vrijetijdstheater en de koepelorganisatie
gevestigd in West-Vlaanderen
Hoofdstuk 1 – Festivalcyclus
De Festivalcyclus voor vrijetijdstheater
Artikel 1
De Provincie West-Vlaanderen organiseert bij besluit van de bestendige deputatie en op advies van
de terzake bevoegde commissie van de provinciale Raad voor Cultuur, een festivalcyclus voor het
vrijetijdstheater. De deelname aan en de resultaten van de selectieprocedure tijdens de
festivalcyclus dienen als basis voor de toekenning van de provinciale subsidies.
Artikel 2
De cyclus algemeen
De vierjarige cyclus van het gehele theaterfestival ziet er als volgt uit:
1e jaar: schriftelijke selectie en selectie via auditievoorstellingen
2e jaar: schriftelijke selectie en selectie via auditievoorstellingen
3e jaar: selectie via auditievoorstellingen
4e jaar: theaterfestival
Artikel 3
De selectie (jaar 1, 2 en 3)
De selectie gebeurt enerzijds op basis van het ingediende dossier (schriftelijke selectie) en
anderzijds via een jurering van een voorstelling (selectie via auditievoorstelling). Er zijn twee
schriftelijke selectierondes.
Jaar 1
Op basis van een eerste schriftelijke selectie worden in het voorjaar maximaal twaalf gezelschappen
geselecteerd. Daarvan worden via auditievoorstellingen maximaal drie gezelschappen genomineerd
voor deelname aan het provinciaal theaterfestival. De auditievoorstellingen worden gespreid over
het najaar van het eerste jaar en het voorjaar van het tweede jaar.
Jaar 2
Op basis van een tweede schriftelijke selectie worden in het voorjaar maximaal twaalf
gezelschappen geselecteerd. Daarvan worden via auditievoorstellingen maximaal drie
gezelschappen genomineerd voor deelname aan het provinciaal theaterfestival. De
auditievoorstellingen worden gespreid over het najaar van het tweede jaar en het voorjaar van het
derde jaar.
Jaar 3
De resterende auditievoorstellingen worden in de loop van het voorjaar van het derde jaar
georganiseerd.
Artikel 4
Het festival (jaar 4)
Gedurende twee weekends brengen de maximaal zes genomineerde gezelschappen een
voorstelling. Zij zullen in een professioneel uitgeruste accommodatie hun voorstellingen kunnen
spelen. Alle gezelschappen die geselecteerd zijn voor deelname aan het festival, dragen de titel
“provinciaal genomineerde”.
Deelname
Algemene voorwaarden
Artikel 5
Om in aanmerking te komen voor selectie gelden volgende bepalingen:
 Het gezelschap moet gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen;
 Hhet gezelschap heeft een continue werking met reguliere onbezoldigde leden;
 Hhet gezelschap bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn huidige
bezetting.
Deelnameprocedure
De schriftelijke selecties (twee rondes)
Artikel 6
De Provincie maakt de mogelijkheid tot deelname bekend uiterlijk eind februari van de twee
schriftelijke selectiejaren. De inschrijving dient uiterlijk op 1 juni van die jaren, en op de daartoe
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bestemde formulieren, gericht te worden aan Provincie West-Vlaanderen, Dienst Cultuur – Sectie
Muziek en Podiumkunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge,
hierna de dienst genoemd.
Artikel 7
Vóór de aanvang van elke festivalcyclus zal de commissie podiumkunsten de twee verplichte
seizoensthema’s bekendmaken die als richtlijn dienen voor de auditie -en festivalvoorstellingen. De
seizoensthema’s worden bekendgemaakt via de beschikbare kanalen.
Artikel 8
Bij de inschrijving worden volgende gegevens gevoegd:
1 de ingevulde inschrijvingsformulieren;
2 de samenstelling van het bestuur van de vereniging;
3 een CV van het gezelschap en een werkingsverslag van het afgelopen jaar;
4 de programmering van minstens het eerstvolgende jaar;
5 een programmavoorstel voor de auditievoorstelling die zou worden uitgevoerd bij eventuele
selectie, volgens de richtlijnen aangegeven in het inschrijvingsformulier; met een motivatie
van de overeenstemming met het seizoensthema (cf. artikel 7)
6 een financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar; de begroting voor het
komende werkingsjaar.
Artikel 9
Gezelschappen komen hoe dan ook niet in aanmerking voor selectie indien:
 Het dossier te laat werd ingediend;
 Hhet dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een incorrecte zakelijke werking;
 Het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
Artikel 10
De ingediende dossiers worden beoordeeld door de selectiejury voor de punten 2 tot en met 5 van
artikel 8. De administratieve beoordeling (punten 1 en 6 van artikel 8) gebeurt door de dienst. Uit
de twee schriftelijke selectierondes worden telkens maximaal twaalf gezelschappen geselecteerd
voor deelname aan de auditievoorstellingen. Uiterlijk op 1 juli van het desbetreffende jaar worden
de resultaten met een korte motivering bekendgemaakt aan alle gezelschappen die hebben
deelgenomen aan de schriftelijke selectie.
De selectie via auditievoorstellingen
Artikel 11
Samen met de bekendmaking van de schriftelijke selecties bezorgt de dienst eveneens de concrete
richtlijnen over de auditievoorstellingen aan de geselecteerde gezelschappen.
De auditievoorstellingen moeten plaatsvinden tussen 1 oktober van het jaar van de schriftelijke
selectie en 15 april van het daaropvolgende jaar. De gezelschappen bezorgen de data en het
programma van de voorstellingen aan de dienst uiterlijk op 15 augustus.
Artikel 12
De auditievoorstellingen worden door een selectiejury beoordeeld. Per selectieronde worden
maximaal drie gezelschappen geselecteerd om deel te nemen aan het festival. Na het einde van de
auditieperiode, uiterlijk op 1 juli, wordt de festivalselectie aan de betreffende gezelschappen
bekendgemaakt. Tegelijkertijd worden ook de juryrapporten van de auditievoorstellingen bezorgd
aan de deelnemende gezelschappen.
Het Festival
Artikel 13
De genomineerden dienen uiterlijk op 1 oktober van het derde cyclusjaar een programmavoorstel
voor het festival in op de daartoe bestemde formulieren. Van het voorgestelde festivalprogramma
wordt verwacht dat het de kwaliteit van de auditievoorstelling in zich draagt. Dit voorstel dient
overeen te stemmen met hetzelfde seizoensthema van de auditievoorstelling, hoewel het geen
reprise mag zijn van deze productie waarmee het gezelschap genomineerd is.
Artikel 14
De uiteindelijke planning van het festivalweekend wordt door de commissie podiumkunsten en de
voorzitter van de jury vastgelegd in overleg met de gezelschappen. Het definitieve programma
wordt uiterlijk op 1 november van het derde cyclusjaar bekendgemaakt.
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Artikel 15
Het festivalweekend vindt plaats in het voorjaar van het vierde jaar van de festivalcyclus, met een
ratio van een voorstelling per avond.
Organisatie
Algemene bepalingen
Artikel 16
De organisatie van het vierjarige provinciale theaterfestival berust bij de bestendige deputatie.
Artikel 17
 De planning van de auditie -en festivalvoorstellingen gebeurt in samenspraak met de
geselecteerde gezelschappen. Het geheel wordt begeleid door de adviescommissie
podiumkunsten. De praktische organisatie van de auditievoorstellingen wordt door de
gezelschappen gedragen.
 Het vierjaarlijkse provinciale theaterfestival wordt georganiseerd door de Provincie WestVlaanderen.
De Jury
Artikel 18
De bestendige deputatie stelt op advies van de commissie podiumkunsten de jury samen. De
bestendige deputatie bekrachtigt de uitspraken van de jury. Tegen de uitspraak van de bestendige
deputatie is geen beroep mogelijk.
Artikel 19
De jury bestaat uit vijf leden. De jury bestaat uit een lid van de commissie en vier deskundigen uit
de podiumkunstensector, die bij voorkeur geen West-Vlamingen zijn. De jury stelt onder haar
leden een voorzitter aan. Per auditievoorstelling zijn telkens drie juryleden (inclusief de voorzitter)
en de secretaris (dienst Cultuur) aanwezig.
Kosten
Artikel 20
Schriftelijke selectie en auditievoorstellingen
Alle rechtstreekse kosten en baten die voortkomen uit het indienen van een dossier voor de
schriftelijke selectie en de organisatie van de auditievoorstellingen, zijn voor rekening van de
gezelschappen. De Provincie vergoedt de juryleden en draagt bij aan de gezamenlijke promotie van
deze voorstellingen.
Artikel 21
Festival
De kosten voor de organisatie van het festival zijn voor rekening van de Provincie.
Hoofdstuk 2 – subsidiëring
Artikel 22
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager
 een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de beoefening van het vrijetijdstheater als doel
heeft;
 gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen;
 een boekhouding voeren en de administratieve en financiële controle van de Provincie
aanvaarden;
 geselecteerd worden voor deelname aan de festivalcyclus zoals bepaald in hoofdstuk 1 van
dit reglement.
Artikel 23
§ 1 De subsidies kunnen de volgende vormen aannemen: deelnemingspremie, festivalpremie en/of
projectsubsidie.
§ 2 De deelnemingspremie wordt alleen toegekend aan de maximaal 24 geselecteerde
gezelschappen die deelnemen aan de audities. De bestendige deputatie stelt per festivalcyclus het
bedrag voor deze deelnemingspremie vast. Dit bedrag is gelijk voor alle deelnemende
gezelschappen. De deelnemers dienen geen extra formaliteiten te vervullen tot het verkrijgen van
deze premie.
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§ 3 De festivalpremie wordt automatisch toegekend aan de maximaal zes genomineerde
gezelschappen die deelnemen aan het theaterfestival. De bestendige deputatie stelt per
festivalcyclus het bedrag voor deze festivalpremie vast. Dit bedrag is gelijk voor alle deelnemende
gezelschappen. De deelnemers dienen geen extra formaliteiten te vervullen tot het verkrijgen van
deze premie.
§ 4 Tijdens een festivalcyclus worden maximaal acht projectsubsidies toegekend. Deze
projectsubsidies kunnen alleen worden toegekend aan de maximaal 24 gezelschappen die
deelgenomen hebben aan de audities. Een gezelschap kan ten hoogste één projectsubsidie krijgen
per cyclus.
De maximaal twaalf gezelschappen die aan de audities van de eerste selectieronde deelnemen,
kunnen uiterlijk op 1 december van het tweede cyclusjaar een dossier voor een projectsubsidie
indienen bij de dienst. Het project dient uitgevoerd en afgesloten te worden in het derde cyclusjaar.
De maximaal twaalf gezelschappen die aan de audities van de tweede selectieronde deelnemen,
kunnen uiterlijk op 1 december van het derde cyclusjaar een dossier voor een projectsubsidie
indienen bij de dienst. Het project dient uitgevoerd en afgesloten te worden in het vierde cyclusjaar.
De bestendige deputatie kent de projectsubsidies toe na advies van de Adviescommissie
Podiumkunsten van de provinciale Raad voor Cultuur. Bij de beoordeling van de ingediende
projecten en het bepalen van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de volgende
criteria:
 de inhoudelijke waarde van het project;
 de duur van het project;
 de spreiding over de provincie of daarbuiten;
 het publieksbereik;
 de doelgroepen;
 de gevoerde promotie.
De gezelschappen die een aanvraag tot projectsubsidie indienen, dienen een of meerdere van de
volgende aspecten in het project te betrekken:
 multimedia;
 musical;
 sociaal–artistieke aspecten;
 dans;
 interdisciplinariteit.
Het bedrag van de projectsubsidie is beperkt tot 50% van de totale begroting van het project. De
subsidie wordt opgesplitst in een voorschot van 60% en een saldo van 40%. Het principe van de
tekortsubsidiëring is van toepassing.
Binnen twee maanden na het beëindigen van het project dient de initiatiefnemer de volgende
gegevens aan de dienst te bezorgen:
 De financiële afrekening gestaafd met de nodige bewijsstukken;
 Een inhoudelijk verslag met toetsing aan het beoogde resultaat;
 Een exemplaar van het promotiemateriaal.
Artikel 24
Aanvragen voor projectsubsidies moeten gericht worden aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst
Cultuur – sectie Podiumkunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 SintAndries.
Artikel 25
Aanvragen voor projectsubsidies moeten ingediend worden op de daartoe bestemde formulieren en
moeten bevatten:
1 Een omschrijving van het project ;
2 Een motivatie van de overeenstemming met de richtlijnen;
3 De doelstelling van het project met bijzondere aandacht voor de artistieke visie;
4 De eventuele partners;
5 De doelgroep;
6 Een promotieplan;
7 Een begroting.
Artikel 26
Elke wijziging in de gegevens die door de aanvrager werden verstrekt, moet onmiddellijk schriftelijk
aan de dienst meegedeeld worden. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, de
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gesubsidieerde projecten niet of onvolledig gerealiseerd werden of de voorwaarden van dit
reglement niet werden nageleefd, kan de bestendige deputatie de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk schorsen, intrekken en/of terugvorderen.
Artikel 27
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn communicatie
met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt bepaald door de
Bestendige Deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid
bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen. De initiatiefnemer
dient in het geval van projectsubsidiëring tijdig een uitnodiging tot bijwonen van het project aan de
dienst te bezorgen.
Hoofdstuk 3 – slotbepalingen
Artikel 28
In 2006 worden als overgangsmaatregel de verenigingen die tot 31/12/05 gesubsidieerd werden
volgens het provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van federaties, verbonden
en verenigingen die de amateuristische podiumkunsten beoefenen, verspreiden en stimuleren in
West-Vlaanderen van 25 september 1997 en het organiek reglement in toepassing van het
genoemde provinciaal reglement van 25 september 1997, nog eenmaal gesubsidieerd volgens dat
reglement. Hetzelfde geldt voor het lyrische toneel, de dans-, jeugd–en kindertheatergroepen.
Artikel 29
De bestendige deputatie beslist in alle gevallen die niet vermeld zijn in dit reglement. Hiertoe kan
ze het advies van de Commissie Podiumkunsten van de provinciale Raad voor Cultuur inwinnen.
Artikel 30
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

Wnd. Gouverneur,
(get.) Jan Durnez

24. Provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de regionale welzijnsraden
Brugge, 10 februari 2006
Mevrouwen,
Mijnen heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt :
het Provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de regionale welzijnsraden.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

Wnd. Gouverneur,
(get.) Jan Durnez

Provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de regionale welzijnsraden
De Provincieraad van West-Vlaanderen







Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.1997 tot ondersteuning van
regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 25.05.2000 inzake de controle op de
toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door de
subsidietrekker;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 12.05.2005 betreffende de provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet;
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Gehoord de heer D. De fauw in zijn verslag;

Besluit
Artikel 1
De Provincie kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit reglement en binnen de perken van het
op de goedgekeurde begroting voorziene krediet subsidies verlenen voor de werking van de door de
Bestendige Deputatie erkende regionale welzijnsraden in West-Vlaanderen waarmee de Provincie
een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
regionale welzijnsraad : een regionale intersectorale ondersteuningsstructuur met volgende
opdrachten : overleg organiseren, samenwerkingsverbanden stimuleren en uitbouwen, afstemming
tussen vraag en aanbod bevorderen, dit alles om bij te dragen tot meer welzijn.
regio : bestuurlijk arrondissement Kortrijk, bestuurlijk arrondissement Brugge, bestuurlijke
arrondissementen Roeselare en Tielt, bestuurlijk arrondissement Ieper, bestuurlijke
arrondissementen Veurne en Diksmuide, bestuurlijk arrondissement Oostende.
Samenwerkingsovereenkomst : overeenkomst tussen de Provincie en de regionale welzijnsraad
waarin de samenwerking wordt geregeld.
Artikel 3
Erkenningsmodaliteiten voor de regionale welzijnsraad
3.1. Erkenningsvoorwaarden:
Worden als regionale welzijnsraad erkend in het kader van dit reglement de verenigingen die
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De regionale welzijnsraad is een vereniging zonder winstoogmerk of een vereniging
overeenkomstig de OCMW-wet of een specifieke juridische vorm door de wetgever opgelegd, en
heeft zijn zetel in West-Vlaanderen.
2. Het werkterrein van de regionale welzijnsraad beslaat minstens één van de regio’s opgesomd in
artikel 2. Per regio kan slechts 1 regionale welzijnsraad erkend worden.
3. De regionale welzijnsraad moet een actieve participatie aantonen van leden uit ten minste zeven
van de volgende sectoren : gezinssector, gehandicaptensector, seniorensector, minderheden,
maatschappelijk opbouwwerk, algemeen welzijnswerk, jeugd(welzijns)werk, bijzondere
jeugdbijstand, tewerkstelling en arbeid, gezondheidszorg, sociale huisvesting, de lokale overheid
(gemeenten, ocmw’s), onderwijs, cultuur en justitie.
4. De regionale welzijnsraad moet een dubbele boekhouding voeren en deze zodanig organiseren
dat de financiële controle van de Provincie i.v.m. de aanwending van de provinciale subsidie
mogelijk is.
5. De regionale welzijnsraad moet de administratieve en financiële controle van de Provincie
aanvaarden.
3.2. Duur van de erkenning:
De erkenning geldt voor de periode van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de
regionale welzijnsraad.
Artikel 4
Subsidiëringsmodaliteiten
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de regionale welzijnsraad erkend zijn door de
Bestendige Deputatie en een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met de Provincie.
4.1. : grootte en aanwending van de subsidie
De jaarlijkse subsidie per regionale welzijnsraad bedraagt maximum 1/6 van het voorziene krediet
op de begroting. De Bestendige Deputatie wordt gemachtigd de verdeelsleutel te wijzigen.
De subsidie moet aangewend worden voor de logistieke en administratieve ondersteuning van het
regionaal welzijnsoverleg. De middelen kunnen zowel voor personeel als voor werkingskosten,
m.i.v. duurzame roerende gebruiksgoederen, aangewend worden.
4.2. : aanvraag van de subsidie

De modaliteiten voor de aanvraag van de jaarlijkse subsidie door de regionale welzijnsraad
worden bepaald binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de regionale
welzijnsraad.
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4.3. : toekenning van de subsidie
De modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidie door de Provincie worden verder
bepaald binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de regionale welzijnsraad,
overeenkomstig de regelen van de provinciale comptabiliteit.
Artikel 5
De Bestendige Deputatie kan door de bevoegde dienst alle onderzoeken laten instellen en
documenten laten voorleggen, teneinde de naleving van de erkenningsvoorwaarden en
verplichtingen te controleren. Tevens kan ze alle maatregelen treffen die ze nodig of nuttig acht
voor het toekennen of uitbetalen van de subsidies en voor de uitvoering van het reglement.
Artikel 6
De Bestendige Deputatie beslist over alle betwiste of niet door dit reglement voorziene
gevallen.
Artikel 7
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien blijkt dat de
voorwaarden van dit reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de Bestendige
Deputatie beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidies,
onverminderd de toepassing van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op
de toekenning en de aanwending van sommige subsidies.
Artikel 8
Het provinciaal reglement d.d. 27 februari 2003 houdende de subsidiëring van de regionale
welzijnsraden wordt opgeheven.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking op 01.01.2006.
Brugge, 26 januari 2006
De Provinciegriffier
(Get.)H. Ost
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5 van 3 maart 2006
25.
26.
27.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 februari
2006.
Omzendbrief BA 2006/02 – Beslissingen tijdens het jaar van de provincieraads-,
gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen.
Wijziging van het provinciaal reglement van 27 april 2000 betreffende de
toekenning van infrastructuurtoelagen aan de autonome centra voor algemeen
welzijnswerk en de centra voor tele-onthaal, goedgekeurd door de Provincieraad
van 26 januari 2006.
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25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 februari 2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 2 maart 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 februari 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De gouverneur wd.,
(get.) Patrick Van Gheluwe

Lijst besluiten goedgekeurd in Provincieraad van 23 februari 2006
1.

De provincieraad heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Marc Vanden Bussche uit
de provincieraad en heeft de heer Robert Van Praet geïnstalleerd als raadslid.
2. De provincieraad heeft het subsidiereglement ter ondersteuning van scholen voor natuur op de
schoolsite goedgekeurd.
3. De provincieraad heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kruishoutem (OostVlaanderen) gunstig geadviseerd.
4. De provincieraad heeft de wijziging van de statuten van de vzw Ku(n)st goedgekeurd en de
vertegenwoordigers van de provincie heraangeduid.
5. De provincieraad heeft de eerste technische begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006
goedgekeurd.
6. De provincieraad heeft de wijziging in de samenstelling van de raadscommissies goedgekeurd.
7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Landmaatschappij aangeduid en twee kandidaten
voorgedragen voor de raad van bestuur van ditzelfde agentschap.
8. De provincieraad heeft kennis genomen van de beslissing van de bestendige deputatie dd. 9
februari 2006 tot wijziging van de beslissing van de bestendige deputatie dd. 31 mei 2001 in
verband met de aanduiding van raadsleden in provinciale adviescommissies.
9. De provincieraad heeft de heer Willy Gevaert aangesteld tot bijzonder ontvanger voor de
Uitleendienst te Oostende.
10. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
onderhoudsschilderwerken aan de gevelstructuur en het schrijnwerk van de West-Vlaamse
Politieschool, met raming ten bedrage van 82.885,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
inrichtings- en beplantingswerken van het oostelijk parkdeel – zone landschapsherstel met
toegangsfaciliteiten in het provinciaal domein Raversijde, met raming ten bedrage van
453.015,24 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
12. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor de
fase 5A – lot 1 – vooronderzoek interieur van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met
raming ten bedrage van 109.238,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
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26. Omzendbrief BA 2006/02 – Beslissingen tijdens het jaar van de provincieraads-,
gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen
Dienst en referte : A/06/999/208-1
Brugge, 2 maart 2006
De colleges van burgemeester en schepenen en
De OCMW-besturen
Het bureau van het districtsbestuur
Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 3 februari 2006 betreffende de beslissingen tijdens
het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2006, blz. 12243
Hoogachtend,
J. Van Gheluwe
Wnd. gouverneur

27. Wijziging van het provinciaal reglement van 27 april 2000 betreffende de toekenning
van infrastructuurtoelagen aan de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de
centra voor tele-onthaal, goedgekeurd door de Provincieraad van 26 januari 2006.
Dienst en referte: Dienst Welzijn P06/8/5/1502/A
Brugge, 15 februari 2006
Mevrouw,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de
beslissing dd. 26 januari 2006 van de Provincieraad houdende de wijziging van het provinciaal
reglement van 27 april 2000 betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen aan de
autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor tele-onthaal.
Hoogachtend,
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De gouverneur wd.,
(get.) Patrick Van Gheluwe
De Provincieraad van West-vlaanderen




Gelet op het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en het
besluit van 12 oktober 2001 ter uitvoering ervan,
Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden en wijzigingen,
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale
investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor het algemeen welzijnswerk en
wijzigingen,
Gelet op het provinciaal reglement van 27 april 2000 betreffende de toekenning van
infrastructuurtoelagen aan de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra
voor tele-onthaal,
Gelet op de vraag van de sector tot verderzetting van de infrastructuurbetoelaging van de
autonome centra voor algemeen welzijnswerk en centra voor tele-onthaal,
Gelet op artikel 65 van de provinciewet,
Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet waarbij de provincie door het subsidiëren van
infrastructuurwerken van de centra voor algemeen welzijnswerk en tele-onthaal, zijnde
werkvormen met een bovenlokale werking, een bovenlokale taakbehartiging opneemt,
Gehoord de heer Dirk De fauw in zijn verslag,

Besluit:
Artikel 1
In artikel 12 van het provinciaal reglement van 27 april 2000 betreffende de toekenning van
infrastructuurtoelagen aan de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal wordt het jaar ‘2006’ vervangen door het jaar ‘2012’.
Artikel 2
Deze wijziging treedt in werking vanaf 1 januari 2006.
Brugge, 26 januari 2006
De Provinciegriffier
(get.) H. Ost
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 van 17 maart 2006
28.
29.
30.

Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag.
Subsidiereglement ter ondersteuning van scholen voor de natuur op de schoolsite.
Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling).
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28. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag.
Dienst en referte : Vl Gem. A/06/991/209-1
Brugge, 10 maart 2006
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, heb ik de eer u de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen moeten
aangebracht worden vanaf 1 januari 2006.
Hoogachtend
Paul BREYNE
Gouverneur
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Type Typena C_AG Hospitaal
am
R

Pnr.

Plaats

Dagprijs

B7/B8

Deel Staat

Deel VI

St.-Vincentiusziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
A.Z. Jan Palfijn -Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Sint-Elisabethziekenhuis
A.Z. Sint-Jozef
A.Z. Sint-Jozef
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Dimpna
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Universitair Ziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Dodoensziekenhuis A.V.
Imeldaziekenhuis
A.Z. Heilige Familie
Sint-Jozefkliniek
Algemeen Ziekenhuis Klina

2018
2020
2060
2100
2170
2200
2300
2300
2390
2400
2440
2500
2610
2650
2800
2800
2820
2840
2880
2930

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Turnhout
Turnhout
Malle
Mol
Geel
Lier
Wilrijk
Edegem
Mechelen
Mechelen
Bonheiden
Reet
Bornem
Brasschaat

287,66
396,80
296,18
273,41
257,60
253,93
255,71
223,90
230,48
225,83
260,55
256,41
303,26
439,01
329,03
263,54
255,96
259,83
261,17
278,79

231

Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen

2060

Antwerpen

1.056,87
€

0,00 €

240,64 €

816,23 €

236

Revalidatiecentrum Hof ter Schelde

2050 Antwerpen
Linkeroever

161,73 €

0,00 €

36,82 €

124,91 €

Provincie Antwerpen
A

Acute

BRA

100
9
231
682
317
308
63
90
536
102
709
97
99
300
26
55
689
314
104
710
Brandwonden

G

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,18
17,99
6,93
0,00
2,67
3,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,83
0,14
3,76
0,00
3,27
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

65,63
104,24
72,79
62,25
60,71
60,26
58,22
50,98
52,48
51,42
59,32
58,38
69,05
153,11
75,02
62,91
58,28
61,68
59,46
63,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

222,03
292,56
223,39
211,16
196,89
193,67
197,49
172,92
178,00
174,41
201,23
198,03
234,21
285,90
254,01
200,63
197,68
198,15
201,71
215,31

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Geriatri
e
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P

Psychiatrische
998
939
936
970
902
937

Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis
Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus
Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

2060
2440
2530
2570
2640
2980

Antwerpen
Geel
Boechout
Duffel
Mortsel
Zoersel

193,59
200,09
171,83
175,57
160,77
168,65

€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

44,08
45,56
39,31
39,97
36,60
38,40

€
€
€
€
€
€

149,51
154,53
132,52
135,60
124,17
130,25

€
€
€
€
€
€

Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Sint-Elisabethziekenhuis
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Kliniek De Mick
Algemeen Ziekenhuis Klina

2020
2060
2300
2500
2610
2800
2930
2930

Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Lier
Wilrijk
Mechelen
Brasschaat
Brasschaat

472,56
408,88
671,99
409,93
424,48
416,84
427,57
403,03

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

107,60
93,10
153,01
93,34
96,65
94,91
97,35
91,76

€
€
€
€
€
€
€
€

364,96
315,78
518,98
316,59
327,83
321,93
330,22
311,27

€
€
€
€
€
€
€
€

659
189
9
236

APRA-Kliniek
Joods Geriatrisch Centrum
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde

2000
2018
2020
2050

171,20
169,44
163,10
154,05

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

38,98
38,58
37,13
35,07

€
€
€
€

132,22
130,86
125,97
118,98

€
€
€
€

231
682
317
308
46
97
26
689
241
88

Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
A.Z. Jan Palfijn -Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Verpleeginrichting De Dennen
Heilig Hartziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Imeldaziekenhuis
Kliniek De Mick
Verpleegtehuis Joostens
Provincie Brabant Wallon

2060
2100
2170
2200
2390
2500
2800
2820
2930
2980

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Linkeroever
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Malle
Lier
Mechelen
Bonheiden
Brasschaat
Zoersel

210,69
144,74
169,92
382,23
170,34
191,79
341,03
192,92
167,53
135,94

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

47,97
32,95
38,69
87,03
38,78
43,67
77,65
43,92
38,14
30,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

162,72
111,79
131,23
295,20
131,56
148,12
263,38
149,00
129,39
104,99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PAL

Pallatief

Sp

9
231
63
97
99
26
241
710
Specialiteit

A

Acute
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P

43
Clinique Saint-Pierre
346 C.H. de Tubize-Nivelles
Psychiatrische

297,80 €
236,39 €

5,01 €
0,24 €

71,67 €
54,01 €

226,13 €
182,38 €

1340
1367
1410
1420

256,21
419,56
182,40
186,87

0,00
0,00
0,00
0,00

58,33
95,53
41,53
42,55

197,88
324,03
140,87
144,32

423,61 €

0,00 €

96,45 €

327,16 €

912
949
700
923

Centre Neurologique William Lennox
Les Feux Follets
Clinique Dr. Derscheid
Association "Le Domaine"

915

La Petite Maison

Ottignies
Huppaye
Waterloo
Braine-l
Alleud
1450 Chastre

Clinique Champ Ste-Anne
Clinique Saint-Pierre

1300 Wavre
1340 Ottignies

424,49 €
412,10 €

0,00 €
0,00 €

96,65 €
93,83 €

327,84 €
318,27 €

413 Clinique Champ Ste-Anne
700 Clinique Dr. Derscheid
Brussel

1300 Wavre
1410 Waterloo

199,79 €
158,34 €

0,00 €
0,00 €

45,49 €
36,05 €

154,30 €
122,29 €

76
79
110
77
150
87
406
723
547

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Institut Jules Bordet
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
H.U.D.E.R.F.
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Clinique Ste-Anne St-Rémi
Hôpital Français - César de Paepe

1000
1000
1000
1020
1020
1040
1070
1070
1082

453,34
513,43
258,31
300,40
572,56
286,13
422,35
296,18
273,15

€
€
€
€
€
€
€
€
€

28,79
28,16
0,53
16,79
21,59
3,26
65,45
0,00
0,43

€
€
€
€
€
€
€
€
€

125,46
138,65
59,22
81,36
147,04
67,66
146,71
67,44
62,52

€
€
€
€
€
€
€
€
€

327,88
374,78
199,09
219,04
425,52
218,47
275,64
228,74
210,63

€
€
€
€
€
€
€
€
€

143
111
332
403

Academisch Ziekenhuis V.U.B.
asbl Clinique de l'Europe
A.s.b.l. C.H.I.R.E.C.
Cliniques Universitaires Saint-Luc

1090
1180
1180
1200

441,37
284,84
274,86
463,33

€
€
€
€

66,45
0,00
0,00
69,98

€
€
€
€

151,81
64,85
62,58
159,54

€
€
€
€

289,56
219,99
212,28
303,79

€
€
€
€

PAL

Pallatief

Sp

413
43
Specialiteit

A

1340 Ottignies
1400 Nivelles

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

Acute
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G

202 Clinique Sainte Etienne

1210 Saint-Josseten-Noode

297,07 €

0,80 €

68,26 €

228,81 €

408 Institut Pachéco
38
Psychogeriatrisch Centrum

1000 Bruxelles
1080 MolenbeekSaint-Jean
1082 BerchemSainteAgathe
1090 Jette
1200 WoluweSaintLambert

177,74 €
171,24 €

0,00 €
0,00 €

40,47 €
38,99 €

137,27 €
132,25 €

168,04 €

0,00 €

38,26 €

129,78 €

153,78 €
125,66 €

0,00 €
0,00 €

35,01 €
28,61 €

118,77 €
97,05 €

C.H. Jean Titeca
Clinique Sanatia
Psychosociaal Centrum Sint-Alexius
L'Equipe
Clinique Sans Souci
Le Bivouac
Parhélie
La Ramée
Clinique Fond'Roy

1030
1050
1050
1070
1090
1180
1180
1180
1180

Schaarbeek
Ixelles
Ixelles
Anderlecht
Jette
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle

226,50
190,57
218,17
372,70
185,13
66,02
394,01
242,18
193,80

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,48
1,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42

€
€
€
€
€
€
€
€
€

51,94
44,86
49,67
84,86
42,15
15,03
89,71
55,14
44,45

€
€
€
€
€
€
€
€
€

174,56
145,71
168,50
287,84
142,98
50,99
304,30
187,04
149,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
asbl Clinique de l'Europe

1000
1000
1020
1040
1180

Bruxelles
Brussel
Laken
Etterbeek
Uccle

431,38
352,38
411,67
408,10
377,49

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

98,22
80,23
93,73
92,92
85,95

€
€
€
€
€

333,16
272,15
317,94
315,18
291,54

€
€
€
€
€

Institut Pachéco
Hôpital Brugmann
Résidence Heysel Brugmann
Centre de Trauma. et de Réadaptation

1000
1020
1020
1020

Bruxelles
Laken
Laken
Laken

160,13
206,88
223,97
251,86

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

36,46
47,10
50,99
57,34

€
€
€
€

123,67
159,78
172,98
194,52

€
€
€
€

Geriatrie

404 Hôpital Albert Laurent
53
51
P

Magnolia
Centre Médical Gériatrique

Psychiatrische
946
976
997
980
926
916
927
935
948

PAL

Pallatief

Sp

76
110
77
87
111
Specialiteit
408
77
83
539
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87
406
38

Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Psychogeriatrisch Centrum

404

Hôpital Albert Laurent

547

Hôpital Français - César de Paepe

53
111
332
403

Magnolia
asbl Clinique de l'Europe
A.s.b.l. C.H.I.R.E.C.
Cliniques Universitaires Saint-Luc

1040 Etterbeek
1070 Anderlecht
1080 MolenbeekSaint-Jean
1082 BerchemSainteAgathe
1082 BerchemSainteAgathe
1090 Jette
1180 Uccle
1180 Uccle
1200 WoluweSaintLambert

209,78 €
521,01 €
180,31 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

47,76 €
118,63 €
41,05 €

162,02 €
402,38 €
139,26 €

50,46 €

0,00 €

11,48 €

38,98 €

182,13 €

0,00 €

41,47 €

140,66 €

133,05
217,49
349,94
122,17

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

30,29
49,52
79,68
27,81

€
€
€
€

102,76
167,97
270,26
94,36

€
€
€
€

323,00
330,35
274,70
289,95
401,32

€
€
€
€
€

0,00
2,57
3,20
2,57
2,74

€
€
€
€
€

73,54
77,20
65,02
68,00
93,49

€
€
€
€
€

249,46
253,15
209,68
221,95
307,83

€
€
€
€
€

312,79
303,40
266,40
299,61
267,65
266,73

€
€
€
€
€
€

3,14
2,85
0,00
2,81
2,62
2,79

€
€
€
€
€
€

73,64
71,28
60,65
70,39
62,96
62,88

€
€
€
€
€
€

239,15
232,12
205,75
229,22
204,69
203,85

€
€
€
€
€
€

Provincie Hainaut
A

Acute
27
718
409
10
325

C.H. Notre Dame Reine Fabiola
6000
C.H.U. De Charleroi
6000
Clinique Notre-Dame de Grâce
6041
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060
C.H.U. A. Vésale
6110

249
254
266
7
96
146

Centre de Santé des Fagnes
Hôpital Ambroise Paré
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
C.H.U. Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes

6460
7000
7000
7060
7100
7100

410

A.s.b.l. Providence des Malades et
Mutualité Chrétienne
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Clinique Notre-Dame

7301

8
71
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Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-leTilleul
Chimay
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-SaintPaul
Hornu

7331 Baudour
7500 Tournai

241,95 €

2,54 €

57,05 €

184,90 €

231,82 €
233,67 €

2,30 €
0,00 €

54,56 €
53,20 €

177,26 €
180,47 €
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BRA

534 Centre Hospitalier Régional de Tournai
247 C.H. de Mouscron
Brandwonden

277,70 €
259,04 €

2,78 €
2,29 €

65,37 €
60,75 €

212,33 €
198,29 €

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060 Gilly

1.184,43
€

0,00 €

269,69 €

914,74 €

941
951
904
974
922
905
950

Hôpital de Jour
Hôp. Psych du Chênes aux Haies
Centre Psych. St-Bernard
Hôp. Psych. "Les Marronniers"
Clinique Neuro-Psychiatrique
Institut Psychiatrique St Charles
Inst. Psych. St-Jean de Dieu

342,37
160,32
158,33
175,07
149,03
144,81
159,81

0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00

10
325

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060 Gilly
C.H.U. A. Vésale
6110 Montigny-leTilleul
Hôpital Ambroise Paré
7000 Mons
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies 7000 Mons
Maison Marie Immaculée
7063 Neufvilles
Clinique Notre-Dame
7500 Tournai
Centre Hospitalier Régional de Tournai
7500 Tournai

410,36 €
391,69 €

0,00 €
0,00 €

422,39
422,59
478,35
400,98
409,80

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

96,17
96,22
108,92
91,30
93,31

€
€
€
€
€

326,22
326,37
369,43
309,68
316,49

€
€
€
€
€

C.H. Notre Dame Reine Fabiola
6000
C.H.U. De Charleroi
6000
Clinique Notre-Dame de Grâce
6041
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060
C.H.U. A. Vésale
6110

214,06
93,26
184,16
248,42
229,77

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

48,74
21,23
41,93
56,56
52,31

€
€
€
€
€

165,32
72,03
142,23
191,86
177,46

€
€
€
€
€

10
P

PAL

Sp

7500 Tournai
7700 Mouscron

Psychiatrische
6001
7000
7170
7500
7603
7620
7900

Marcinelle
Mons
Manage
Tournai
Bon-Secours
Wez-Velvain
Leuze-enHainaut

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

77,95
36,50
36,05
39,97
33,93
32,97
36,38

€
€
€
€
€
€
€

264,42
123,82
122,28
135,10
115,10
111,84
123,43

€
€
€
€
€
€
€

Pallatief

254
266
721
71
534
Specialiteit
27
718
409
10
325
254
266
7

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-leTilleul
Hôpital Ambroise Paré
7000 Mons
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies 7000 Mons
Centre Hospitalier de la Haute Senne
7060 Soignies
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161,73 €
219,66 €
226,49 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

93,43 €
89,18 €

36,82 €
50,01 €
51,57 €

316,93 €
302,51 €

124,91 €
169,65 €
174,92 €
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96
146

C.H.U. Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes

410

A.s.b.l. Providence des Malades et
Mutualité Chrétienne
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Centre Hospitalier Régional de Tournai
C.H. de Mouscron
Provincie Liège

8
534
247
A

Acute

BRA

152
158
412
707
23
42
68
15
257
20
4
Brandwonden

Les Cliniques Saint-Joseph
Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth
C.H.R. de la Citadelle
C.H.U de Liège
Clinique André Renard
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Hospitalier Hutois
Hôpital Saint-Nicolas
Clinique St-Joseph
C.H.R. Peltzer-La Tourelle
Clinique Reine Astrid

707 C.H.U de Liège
G

Geriatrie

P

37
Les Cliniques de l'IPAL
Psychiatrische
925
964
972
954

Clinique Notre-Dame des Anges
Hôp. de Jour "La Clé"
Centre Hospitalier Psych. "Petit
Bourgogne"
Clin. Psych. Frères Alexiens
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7100 La Louvière
7100 Haine-SaintPaul
7301 Hornu

698,48 €
125,81 €

0,00 €
0,00 €

159,04 €
28,64 €

539,44 €
97,17 €

194,57 €

0,00 €

44,30 €

150,27 €

7331 Baudour
7500 Tournai
7700 Mouscron

251,85 €
153,51 €
177,80 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

57,34 €
34,95 €
40,48 €

194,51 €
118,56 €
137,32 €

4000
4000
4000
4000
4040
4100
4500
4700
4780
4800
4960

258,79
334,74
318,90
384,81
247,11
263,25
279,23
288,22
287,70
241,58
252,86

Liège
Rocourt
Liège
Liège
Herstal
Seraing
Huy
Eupen
Sankt-Vith
Verviers
Malmédy

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
3,33
43,53
3,90
2,96
2,78
0,00
0,00
3,32
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

58,92
76,22
75,18
121,23
59,27
62,22
65,72
65,62
65,50
57,57
57,57

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

199,87
258,52
243,72
263,58
187,84
201,03
213,51
222,60
222,20
184,01
195,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4000 Liège

1.178,63
€

0,00 €

268,37 €

910,26 €

4000 Liège

224,18 €

0,00 €

51,04 €

173,14 €

4000 Glain
4000 Liège
4000 Liège

169,42 €
118,48 €
209,13 €

0,00 €
0,00 €
0,11 €

38,57 €
26,97 €
47,70 €

130,85 €
91,51 €
161,43 €

4841

175,03 €

0,00 €

39,85 €

135,18 €

HenriChapelle
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908

Centre Hospitalier Spécialisé "L'Accueil"

4990 Lierneux

172,26 €

0,00 €

PAL

Pallatief
Les Cliniques de l'IPAL
Les Cliniques Saint-Joseph
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
MRS St-Joseph

4000
4000
4100
4850

Liège
Liège
Seraing
Moresnet

425,35
410,04
442,17
455,84

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

96,85
93,36
100,68
103,79

€
€
€
€

328,50
316,68
341,49
352,05

€
€
€
€

Sp

37
152
42
722
Specialiteit
37
152
412
707
42
242
15
20

Les Cliniques de l'IPAL
Les Cliniques Saint-Joseph
C.H.R. de la Citadelle
C.H.U de Liège
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Neurologique
Hôpital Saint-Nicolas
C.H.R. Peltzer-La Tourelle
Provincie Limburg

4000
4000
4000
4000
4100
4557
4700
4800

Liège
Liège
Liège
Liège
Seraing
Fraiture
Eupen
Verviers

171,57
533,84
334,03
699,21
227,21
183,59
191,20
177,48

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

39,06
121,55
76,05
159,21
51,73
41,80
43,53
40,41

€
€
€
€
€
€
€
€

132,51
412,29
257,98
540,00
175,48
141,79
147,67
137,07

€
€
€
€
€
€
€
€

159
243
714

A.Z. Salvator - St.-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Sint-Franciskusziekenhuis

3500 Hasselt
3500 Hasselt
3550 HeusdenZolder
3600 Genk
3680 Maaseik
3700 Tongeren
3800 Sint-Truiden
3920 Lommel

250,21 €
322,65 €
262,28 €

0,00 €
0,19 €
2,79 €

56,97 €
73,61 €
61,87 €

193,24 €
249,04 €
200,41 €

309,14
279,58
262,32
259,86
260,16

0,26
2,97
2,43
3,02
0,00

70,59
65,95
61,60
61,50
59,23

238,55
213,63
200,72
198,36
200,93

3600 Genk
3621 Rekem

537,70 €
150,85 €

0,00 €
0,15 €

122,43 €
34,46 €

415,27 €
116,39 €

3740 Bilzen
3800 Sint-Truiden
3800 Sint-Truiden

178,51 €
189,26 €
159,03 €

0,00 €
0,00 €
0,19 €

40,64 €
43,09 €
36,35 €

137,87 €
146,17 €
122,68 €

A

P

39,22 €

133,04 €

Acute

371
717
716
715
719
Psychiatrische
989
909
952
953
991

Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
Mariaziekenhuis Noord-Limburg
Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
"Daelwezeth"
Medisch Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Ziekenhuis " Sancta Maria"
Psychiatrisch Centrum "Ziekeren"
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€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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PAL

Pallatief
Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Ziekenhuis Oost-Limburg
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

3500
3600
3700
3920

Hasselt
Genk
Tongeren
Lommel

407,30
407,87
425,70
442,50

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

92,74
92,87
96,93
100,75

€
€
€
€

314,56
315,00
328,77
341,75

€
€
€
€

Sp

243
371
716
719
Specialiteit
159
243
371
717
716
715
116

A.Z. Salvator - St.-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
M.S.- en revalidatiecentrum
Provincie Luxembourg

3500
3500
3600
3680
3700
3800
3900

Hasselt
Hasselt
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Overpelt

504,28
185,68
709,80
301,47
226,77
251,60
180,91

€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€

114,82
42,27
161,62
68,64
51,63
57,28
41,19

€
€
€
€
€
€
€

389,46
143,41
548,18
232,83
175,14
194,32
139,72

€
€
€
€
€
€
€

246
168

Clinique du sud Luxembourg
Centre Hospitalier de l'Ardenne

273,49 €
293,65 €

0,00 €
2,93 €

62,27 €
69,12 €

211,22 €
224,53 €

164

Intercommunale hospitalière Famène
Ardenne Condroz

6700 Arlon
6800 LibramontChevigny
6900 Marche-enFamenne

263,49 €

0,00 €

59,99 €

203,50 €

985

Inst. Neuro-Psych. "La Clairière"

6880 Bertrix

188,98 €

0,00 €

43,03 €

145,95 €

246
168

Clinique du sud Luxembourg
Centre Hospitalier de l'Ardenne

6700 Arlon
6800 LibramontChevigny

430,05 €
418,39 €

0,00 €
0,00 €

97,92 €
95,26 €

332,13 €
323,13 €

Clinique du sud Luxembourg
Centre Hospitalier de l'Ardenne

6700 Arlon
6800 LibramontChevigny

166,83 €
185,79 €

0,00 €
0,00 €

37,98 €
42,30 €

128,85 €
143,49 €

A

Acute

P

Psychiatrische

PAL

Pallatief

Sp

Specialiteit
246
168

Provincie Namur
A

Acute
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P

6
166
706
103
264
39
Psychiatrische

C.H.R de Namur
Clinique Ste-Elisabeth
Clinique Saint-Luc
C.H. du Val de Sambre
C. H. de Dinant
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne

5000
5000
5004
5060
5500
5530

955

Inst. Psych. Beau Vallon

5002 Saint-Servais

161,40 €

0,00 €

36,75 €

124,65 €

986
938

Inst. Psych. Saint-Martin
Centre Psychiatrique "Les Goélands"

5100 Dave
5190 Spy

164,44 €
474,09 €

0,00 €
0,00 €

37,44 €
107,95 €

127,00 €
366,14 €

Foyer Saint-François
C.H. du Val de Sambre

5000 Namur
5060 Auvelais

489,19 €
361,01 €

0,00 €
0,00 €

111,38 €
82,20 €

377,81 €
278,81 €

103
264
39

C.H. du Val de Sambre
C. H. de Dinant
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
Provincie Oost-Vlaanderen

5060 Auvelais
5500 Dinant
5530 Yvoir

197,44 €
261,67 €
677,70 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

44,95 €
59,58 €
154,31 €

152,49 €
202,09 €
523,39 €

17
290
670
713
256
595
265
12

A.Z. Maria Middelares - St.-Jozef
A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Waasland
A.Z. Maria Middelares
Stadskliniek
A.Z. St.-Blasius

9000
9000
9000
9000
9100
9140
9160
9200

274,88
267,13
449,18
243,86
252,72
284,54
242,21
236,28

62,59
61,00
146,23
55,61
57,69
64,78
57,46
55,68

212,29
206,13
302,95
188,25
195,03
219,76
184,75
180,60

126
176

O.L.Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
A.Z. Sint-Elisabeth

Gent
Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Lokeren
Dendermond
e
9300 Aalst
9300 Aalst

304,06 €
240,36 €

0,00 €
2,91 €

69,23 €
56,97 €

234,83 €
183,39 €

9600 Ronse
9620 Zottegem

270,44 €
265,61 €

2,74 €
0,00 €

63,69 €
60,47 €

206,75 €
205,14 €

PAL

Pallatief

Sp

720
103
Specialiteit

A

Namur
Namur
Bouge
Auvelais
Dinant
Yvoir

317,06
298,29
233,89
267,22
268,72
420,14

€
€
€
€
€
€

0,30
0,00
2,87
2,41
2,82
52,72

€
€
€
€
€
€

72,42
67,92
55,47
62,70
63,36
136,38

€
€
€
€
€
€

244,64
230,37
178,42
204,52
205,36
283,76

€
€
€
€
€
€

Acute

550
217
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€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,23
56,92
0,12
0,19
0,00
2,99
2,44

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
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BRA

170 AZ Oudenaarde
134 Sint-Vincentiusziekenhuis
222 H. Hartkliniek
Brandwonden

9700 Oudenaarde
9800 Deinze
9900 Eeklo

262,56 €
253,90 €
232,88 €

1,77 €
0,00 €
2,60 €

61,15 €
57,81 €
55,03 €

201,41 €
196,09 €
177,85 €

Universitair Ziekenhuis

9000 Gent

1.119,41
€

0,00 €

254,88 €

864,53 €

900
958
930

Fusieziekenhuis P.C. Dr. Guislain
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan de Deo
PZ Sint-Camillus

182,12 €
125,29 €
161,68 €

0,23 €
0,00 €
0,00 €

41,64 €
28,52 €
36,81 €

140,48 €
96,77 €
124,87 €

978
959
918

191,45 €
197,43 €
189,65 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

43,59 €
44,95 €
43,18 €

147,86 €
152,48 €
146,47 €

9100 Sint-Niklaas
9340 Lede

184,23 €
178,69 €

0,00 €
0,00 €

41,94 €
40,68 €

142,29 €
138,01 €

911
914
956
992

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
Psychiatrisch Centrum " Caritas"
Psychiatrisch Ziekenhuis en
Revalidatiecentrum Sint-Hiëronymus
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Psychiatrisch Ziekenhuis "Zoete Nood
Gods"
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Kliniek "De Pelgrim"
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Psychiatrisch Centra Sleidinge

9000 Gent
9000 Gent
9051 Sint-DenijsWestrem
9060 Zelzate
9090 Melle
9100 Sint-Niklaas

9620
9860
9900
9940

147,35
193,28
169,35
185,98

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

33,55
44,00
38,56
42,34

€
€
€
€

113,80
149,28
130,79
143,64

€
€
€
€

290
670
713
595
12

A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Maria Middelares
A.Z. St.-Blasius

401,39
420,17
416,63
396,62
380,91

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

91,39
95,67
94,86
90,31
86,73

€
€
€
€
€

310,00
324,50
321,77
306,31
294,18

€
€
€
€
€

126
176

O.L.Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid

Gent
Gent
Gent
Temse
Dendermond
e
9300 Aalst
9300 Aalst

417,41 €
420,26 €

0,00 €
0,00 €

95,04 €
95,69 €

322,37 €
324,57 €

9600 Ronse

435,38 €

0,00 €

99,13 €

336,25 €

670
P

Psychiatrische

960
988

PAL

Zottegem
Oosterzele
Eeklo
Sleidinge

Pallatief

550
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9000
9000
9000
9140
9200
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Sp

Specialiteit
290
713
256
595
12

A.Z.
A.Z.
A.Z.
A.Z.
A.Z.

126
176

O.L.Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
AZ Oudenaarde
S.V. Medisch Sociale Intercommunale
Vereniging Lemberge
Verpleeginrichting Veilige Have
Provincie Vlaams Brabant

550
170
95
216
A

204
108
322
712
109
Brandwonden
322

P

9000
9000
9100
9140
9200

Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Dendermond
e
9300 Aalst
9300 Aalst

171,84
183,22
161,01
184,35
149,26

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

39,12
41,71
36,66
41,97
33,98

€
€
€
€
€

132,72
141,51
124,35
142,38
115,28

€
€
€
€
€

177,34 €
212,02 €

0,00 €
0,00 €

40,38 €
48,27 €

136,96 €
163,75 €

9600 Ronse
9700 Oudenaarde
9820 Merelbeke

164,57 €
166,95 €
147,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

37,47 €
38,01 €
33,56 €

127,10 €
128,94 €
113,84 €

9880 Aalter

183,38 €

0,00 €

41,75 €

141,63 €

219,53 €

0,00 €

49,98 €

169,55 €

Acute
106

BRA

St.-Lucas
Jan Palfijn - Gent
Waasland
Maria Middelares
St.-Blasius

Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 1500 Halle
Koningin
A.Z. Jan Portaels
1800 Vilvoorde
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
3000 Leuven
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
3000 Leuven
Algemeen Ziekenhuis Diest
3290 Diest
A.Z. H. Hart
3300 Tienen

281,08
264,68
466,60
254,37
234,92

€
€
€
€
€

0,00
0,00
60,48
2,83
2,69

€
€
€
€
€

64,00
60,26
152,95
60,10
55,56

€
€
€
€
€

217,08
204,42
313,65
194,27
179,36

€
€
€
€
€

Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.

3000 Leuven

1.122,85
€

0,00 €

255,67 €

867,18 €

Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius
Psycho-Geriatrisch Centrum
Nakuurhome Papiermoleken, campus
Emmaüsgebouw
Psycho-Sociaal Centrum

1850 Grimbergen
3000 Leuven
3000 Leuven

193,51 €
158,95 €
147,35 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

44,06 €
36,19 €
33,55 €

149,45 €
122,76 €
113,80 €

3000 Leuven

173,08 €

0,00 €

39,41 €

133,67 €

Psychiatrische
944
907
931
934
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945
943
942
947
975
PAL

3000 Leuven

332,04 €

0,00 €

75,60 €

256,44 €

3070
3290
3300
3360

200,65
195,03
200,37
180,70

0,12
0,00
0,00
0,00

45,78
44,40
45,62
41,14

154,87
150,63
154,75
139,56

Kortenberg
Diest
Tienen
Bierbeek

204
108
322
Specialiteit

Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 1500 Halle
Koningin
A.Z. Jan Portaels
1800 Vilvoorde
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
3000 Leuven
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
3000 Leuven

106 Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 1500 Halle
Koningin
499 Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke
1602 Vlezenbeek
Instelling
204 A.Z. Jan Portaels
1800 Vilvoorde
693 Nationaal Multiple Sclerose Centrum
1820 Melsbroek
108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart
3000 Leuven
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
3000 Leuven
66
Psychogeriatrisch Centrum
3120 Tremelo
109 A.Z. H. Hart
3300 Tienen
Provincie West-Vlaanderen
A

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

Pallatief
106

Sp

Universitair Psychiatrisch Centrum "Salve
Mater", campus Sint-Pieter
Universitair Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen
Universitair Psychiatrisch Centrum SintKamillus

425,71 €

0,00 €

96,93 €

328,78 €

433,84 €
388,54 €
397,54 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

98,78 €
88,47 €
90,51 €

335,06 €
300,07 €
307,03 €

187,66 €

0,00 €

42,73 €

144,93 €

317,06 €

0,00 €

72,19 €

244,87 €

208,88
216,27
173,24
275,60
0,00
153,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47,56
49,24
39,44
62,75
0,00
34,98

161,32
167,03
133,80
212,85
0,00
118,68

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Acute
49
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
392 Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg
Oostkust
140 Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
32
Elisabeth Ziekenhuis
67
Ziekenhuis Henri Serruys
525 A.Z. Damiaan Oostende
396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
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8000 Brugge
8300 Knokke

329,16 €
256,66 €

0,06 €
2,41 €

74,99 €
60,30 €

254,17 €
196,36 €

8310
8340
8400
8400
8500

260,34
254,35
254,68
264,25
267,02

0,00
2,91
3,44
2,48
0,00

59,27
60,16
60,64
62,08
60,80

201,07
194,19
194,04
202,17
206,22

Assebroek
Sijsele
Oostende
Oostende
Kortrijk

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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310
395
397
2
117
378
124
57

Sint-Augustinuskliniek
Sint-Andriesziekenhuis
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Stedelijk Ziekenhuis
fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Sint-Rembertziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

G

Geriatrie

P

58
Revalidatiecentrum Ten Bos
Psychiatrische
987
963
528
982
901
961
962

PAL

Pallatief

Sp

49
525
396
117
57
Specialiteit
49
392
140
32
679

8630
8700
8790
8800
8800
8820
8870
8900

Veurne
Tielt
Waregem
Roeselare
Roeselare
Torhout
Izegem
Ieper

255,96
244,84
220,29
285,26
296,39
281,40
231,66
238,65

€
€
€
€
€
€
€
€

2,56
2,43
2,56
2,93
2,70
2,96
2,70
2,35

€
€
€
€
€
€
€
€

60,25
57,62
52,13
67,21
69,57
66,36
54,83
56,15

€
€
€
€
€
€
€
€

195,71
187,22
168,16
218,05
226,82
215,04
176,83
182,50

€
€
€
€
€
€
€
€

8870 Izegem

176,63 €

0,00 €

40,21 €

136,42 €

Psychotherapeutisch Centrum
"Rustenburg"
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-LieveVrouw
Kliniek Heilige Familie
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Kliniek Sint-Jozef
Psychiatrisch Centrum Heilig Hart
Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw
van Vrede

8000 Brugge

214,44 €

0,00 €

48,82 €

165,62 €

8200 Sint-Andries

175,08 €

0,00 €

39,86 €

135,22 €

8500
8730
8740
8900
8930

Kortrijk
Beernem
Pittem
Ieper
Menen

202,52
161,90
251,24
141,40
159,51

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

46,11
36,86
57,20
32,19
36,32

€
€
€
€
€

156,41
125,04
194,04
109,21
123,19

€
€
€
€
€

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
A.Z. Damiaan Oostende
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

8000
8400
8500
8800
8900

Brugge
Oostende
Kortrijk
Roeselare
Ieper

395,38
412,82
397,47
392,09
414,37

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

90,02
93,99
90,50
89,27
94,35

€
€
€
€
€

305,36
318,83
306,97
302,82
320,02

€
€
€
€
€

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg
Oostkust
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie

8000 Brugge
8300 Knokke

192,67 €
275,30 €

0,00 €
0,00 €

43,87 €
62,68 €

148,80 €
212,62 €

8310 Assebroek
8340 Sijsele
8400 Oostende

240,44 €
200,89 €
168,82 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

54,74 €
45,74 €
38,44 €

185,70 €
155,15 €
130,38 €
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396
31
676

A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Verpleegtehuis Godtsvelde
Koningin Elisabeth Instituut

397
117
58
57
649

Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Revalidatiecentrum Ten Bos
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman
Sint-Janshospitaal
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8500 Kortrijk
8610 Kortemark
8670 Oostduinkerk
e
8790 Waregem
8800 Roeselare
8870 Izegem
8900 Ieper
8940 Wervik

176,93 €
162,67 €
162,77 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

40,28 €
37,03 €
37,06 €

136,65 €
125,64 €
125,71 €

148,40
196,20
129,14
250,25
169,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33,79
44,67
29,40
56,98
38,57

114,61
151,53
99,74
193,27
130,85

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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29. Subsidiereglement ter ondersteuning van scholen voor de natuur op de schoolsite
Dienst en referte : Dienst MiNaWa – PDNME/6NA08BM
Brugge, 13 maart 2006
Mevrouw,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de
beslissing dd. 23 februari 2006 van de Provincieraad houdende goedkeuring van een nieuw
provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van scholen voor de natuur op de schoolsite.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) H. Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

Subsidiereglement ter ondersteuning van scholen voor de natuur op de schoolsite
De Provincieraad van West-Vlaanderen
Neemt de volgende motieven in overweging:
 De provincie heeft de uitdrukkelijke ambitie om scholen te ondersteunen op het vlak van natuuren milieu-educatie, en doet dat onder meer in de context van MOS (Milieuzorg Op School);
 In dit verband vormt de kennismaking met diverse streekeigen natuurwaarden, net zoals de
waardering en de zorg voor die natuur, een van de belangrijkste aandachtspunten in de natuur- en
milieu-educatieve benadering van leerlingen;
 Heel wat West-Vlaamse scholen hebben in de loop der tijd nu net veel van hun groenelementen
opgegeven.
Houdt rekening met deze context en met:
 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen
 het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de aanwending
van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers
 art.2 van het provinciedecreet, in het bijzonder de bovenlokale taakbehartiging
 de artikelen 65, eerste lid en 85 van de provinciewet;
 het voorstel van de bestendige deputatie;
 het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale
subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12/05/05 en latere wijzigingen.
Besluit:
Hoofdstuk 1: doel van de subsidie
Artikel 1
Algemene doelstelling
De provincie streeft naar een verhoging van de natuurwaarden op de West-Vlaamse schoolsites en naar
een educatieve valorisering daarvan.
West-Vlaamse scholen die projecten voorzien ter verhoging van de natuurwaarden van hun schoolsite en
dit educatief willen aanwenden ten aanzien van hun leerlingen, kunnen -onder bepaalde voorwaarden die
rekening houden met het provinciaal milieu- en natuurbeleid- rekenen op financiële ondersteuning.
Hoofdstuk 2: ontvankelijkheidsaspecten
Artikel 2
De aanvrager
De aanvrager:
 is een erkende school, d.w.z. is subsidieerbaar door het departement onderwijs van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap,
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 is gevestigd in West-Vlaanderen.
Artikel 3
Projectinhoud en -omvang
Een project moet een of meer van volgende elementen omvatten om in aanmerking te komen voor
subsidiëring:
 planning ; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:
o inhuren van externe expertise bij terreinprospectie,
o opmaak van inrichtingsplannen,
 terreinvoorbereiding, terreininrichting en uitzonderlijk beheer ; niet-limitatieve opsomming van
mogelijke onderdelen:
o uitbraak van verhardingen,
o natuurtechnische graafwerken (ifv plaggen, poelen, …),
o voorzien van afrasteringen,
o beplantingswerken met streekeigen groen,
o materialen (palen, folie, boombeschermers, …)
 informatie / sensibilisatie / educatie ; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:
o éénmalige investeringskosten (vogelkijkhutten, informatieve bebording, aankoop van
gespecialiseerde educatieve apparatuur/programmatuur, …)
 aankoop van beheersmaterialen.
De projectkosten bedragen minimaal 250 EUR.
Artikel 4
Het aanvraagdossier
Om subsidie te kunnen genieten voor een “project moet de aanvrager een aanvraagdossier richten aan de
bestendige deputatie, Dienst MINAWA, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 BruggeSint-Andries
Het aanvraagdossier moet ten minste de volgende documenten bevatten:
1. Het standaard aanvraagformulier met gegevens over de aanvrager (volgens het model vastgesteld
door de bestendige deputatie)
2. Een projectbeschrijving die een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag mogelijk maakt, met
volgende elementen:
 Situering van de school in zijn bredere omgeving op kaart
 Bij inrichtingswerken,
o een plattegrond met de uitgangssituatie
o een plattegrond met de gewenste finale situatie (evt. opgesplitst in detailplannen)
 schriftelijke toelichting bij het project, minimaal:
 doelstellingen van het project
 soortenlijsten, plantmaten van struiken/bomen, aantallen, voor zover mogelijk andere nuttige
kwantitatieve gegevens (bvb. “begroende” oppervlakte)
 geplande/concrete educatieve werking rond het project
o een werkplanning voor het project
o de nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)
 eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige
vergunningsaanvragen
 bestekken en/of offertes
 eventuele gegevens over de voorgeschiedenis van het project
o Een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle aangesproken
bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal (indien van
toepassing
 investeringskosten
 andere relevante kosten
Artikel 5
Tijdstip waarop projecten ingediend kunnen worden
Per jaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd:
 de eerste met 31 mei als uiterste indiendatum,
 eventueel een tweede – onder voorbehoud van de beschikbaarheid van middelen – met 15 oktober
als uiterste indiendatum.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2006

78

BESTUURSMEMORIAAL
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

Hoofdstuk 3: beoordeling
Artikel 6
Inhoudelijke toetsingscriteria
De aanvraagdossiers worden chronologisch volgens datum van indiening afgehandeld.
Bij de behandeling van de aanvragen wordt nagegaan in welke mate met het ingediende project
“natuurwinst” wordt gerealiseerd en er educatieve acties op klasniveau worden aan gekoppeld, vb. in het
kader van het thema Natuur op school van MOS (Milieuzorg op School).
De projecten moeten passen in:
 de provinciale visie rond ‘de ecologische siertuin’ (zoals verwoord in de provinciale brochure
hieromtrent),
 de provinciale visie rond ‘streekeigen groen’ (zoals verwoord in de provinciale “plant goed!”
gidsen),
 provinciale soortenbeschermingsplannen,
 de principes van duurzaam bouwen (duurzame materiaalkeuze, waterdoorlaatbaarheid van
verhardingen, productgebruik …),
 een concreet of gepland educatief project rond natuur en milieu, waar de geplande
werken/investeringen deel van uitmaken en waaruit blijkt dat acties op klasniveau de finale
betrachting zijn, vb. thema Natuur op school van MOS (Milieuzorg op School).
Hoofdstuk 4: - de financiële ondersteuning
Artikel 7
Basissubsidie
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten kan
de Bestendige Deputatie subsidies verlenen voor projecten rond de vergroening van de schoolsite.
Als basissubsidie geldt 85 % van de door de Bestendige Deputatie aanvaarde kosten.
Het globaal bedrag van alle subsidies, provinciale en andere, mag per project nooit 85 % van de bewezen
kosten overschrijden.
Per project wordt maximaal 5000 euro subsidie per jaar toegekend.
Projecten met een duur tot drie jaar komen in aanmerking voor subsidie.
De subsidie kan in dat geval worden verleend in jaarlijkse schijven.
Artikel 8
Aanvaarde kosten
De subsidie slaat enkel op de investeringskosten, ingehuurde expertise of diensten, niet op andere
werkingskosten.
Niet educatief geïnspireerde harde infrastructuur (paden, banken, verhardingen, …) kan maximaal 20 %
van de totale projectkost bedragen.
Artikel 9
Procedure en uitbetaling
De vraag tot uitbetaling van de subsidie bevat volgende stukken:
 een summier projectverslag (ca. 3 blz.) over de uitvoering,
 een overzicht van de uitgavenfacturen (en inkomsten) van het project,
 een verslagformulier in het kader van de provinciale reglementering op de herkenbaarheid.
Voor éénjarige projecten gebeurt de uitbetaling nadat deze stukken werden voorgelegd uiterlijk op 30
oktober van het jaar ná de aanvraag.
Voor meerjarige projecten gebeurt de uitbetaling van de jaarlijkse schijven nadat deze stukken werden
voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar waarvoor de jaarlijkse schijf werd toegekend.
De financiële verrichtingen zijn volledig onderworpen aan de geldende reglementering van de provinciale
boekhouding.
Hoofdstuk 5: - slotbepalingen
Artikel 10
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/03/2006 tot en met 31.12.2009.
De Bestendige Deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
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Artikel 11
Evaluatie
Met het oog op bijsturing en eventuele verderzetting wordt de impact van dit subsidiereglement
geëvalueerd vóór 31/12/2009. Daarbij zal in het bijzonder de “groenwinst” en de “educatieve
meerwaarde” van de projecten worden beoordeeld.
Artikel 12
Sancties en betwistingen
De Bestendige Deputatie behoudt binnen de wettelijke grenzen het recht op controle van uitgevoerde
projecten en inzage van stukken ter plaatse.
De aanvrager verbindt zich ertoe om de bestemming van het goed of de uitgevoerde werken niet te
veranderen gedurende ten minste 10 jaar, ingaand op 1 januari het jaar na de goedkeuring van de
aanvraag.
Bij vaststelling van inbreuken tegen de modaliteiten uit het subsidiebesluit van de Bestendige Deputatie
kan de subsidie steeds worden teruggevorderd.
De Bestendige Deputatie behoudt beslissingsbevoegdheid voor alle zaken die niet door dit reglement
geregeld zijn.
Artikel 13
Wijzigingsbepalingen
Rekening houdende met het feit dat voor de doelgroep scholen dit nieuwe, aparte subsidiereglement wordt
aangenomen, worden zij geschrapt uit titel en toepassingsgebied van het reglement dd. 26.06.2003 tot
vaststelling van de werking van het subsidieartikel: “Ondersteuning van vrijwilligerswerking en scholen
voor projecten rond ‘natuurlijke entiteiten’”.
De titel wordt aldus:
“Ondersteuning van vrijwilligerswerking voor projecten rond ‘natuurlijke’ entiteiten”.
Het toepassingsgebied “§ 2 betreffende de aanvrager” wordt:
“De aanvrager is
 gevestigd in West-Vlaanderen,
 betreft een vereniging of organisatie met rechtspersoonlijkheid
 heeft geen winstoogmerk
 kan vanuit zijn statuten een duidelijke opdracht rond natuurlijke entiteiten aantonen.
Scholen kunnen – ongeacht hun statuut – geen aanspraak maken op toelage via dit reglement.
Regionale landschappen kunnen géén aanspraak maken op toelage via dit reglement, noch in de
pilootfase, noch in de fase van voorlopige erkenning, noch in de fase van definitieve erkenning.”
Brugge, 23 februari 2006.
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
Aanvraagformulier subsidie voor natuur op de schoolsite

Aanvraag te zenden aan Provinciehuis Boeverbos, Dienst MiNaWa, sectie natuur- en milieu educatie,
Koning Leopold III-laan 41, B-8200 Sint-Andries.
De aanvrager
Naam (benaming van de ………………………………………………………………………………………………
school)
………………………………………………………………………………………………
Voor wie optreedt:

………………………………………………………………………………………………

Erkenningsnummer
………………………………………………………………………………………………
Departement onderwijs
Adres
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer /
naam

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon (naam, a………………………………………………………………………………………………
en telefoonnummer)
………………………………………………………………………………………………
vraagt subsidie voor het project (door de aanvrager minimaal op te leveren
informatie):………………………………………………………………..

Aan te leveren informatie:
 situering van de school op kaart
 beknopte schriftelijke toelichting bij het project (doelstellingen, beschrijving
acties, educatieve aanpak)
 een werkplanning voor het project
 een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten(alle aangesproken bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet
opgedeeld in minimaal (indien van toepassing) investeringskosten en andere
relevante kosten
 situering van de school op kaart
 beknopte schriftelijke toelichting bij het project (doelstellingen, beschrijving
acties, educatieve aanpak
 een werkplanning voor het project
 een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten(alle aangesproken bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet
opgedeeld in minimaal (indien van toepassing) investeringskosten en andere
relevante kosten
 een werkplanning voor het project
 een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten(alle aangesproken bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet
opgedeeld in minimaal (indien van toepassing) investeringskosten en andere
relevante kosten
Indien van toepassing :
 plattegrond van de uitgangssituatie
 plattegrond van de gewenste finale situatie
De nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van
toepassing)
 eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de
nodige vergunningsaanvragen
 bestekken en/of offertes
 facturen van reeds uitgevoerde werken
 …
en verklaart op eer de onderliggende aanvraag volledig te hebben opgesteld.
Datum :
Ondergetekende,
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30. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling)
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen
Brugge, 16 maart 2006
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996 (en latere wijzigingen).
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen, Mijne Heren,
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 16 maart 2006, houdende aanvulling van het
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21
oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999,
30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15
maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27
juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15
mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari
2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,
5 juli 2005, 9 september 2005.
Met de meeste hoogachting
De gouverneur
(get.)Paul Breyne
Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen
(Nieuwe kandidaturen – aanvulling)
De Gouverneur,



Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996 (en latere wijzigingen).
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000,
25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28
mei 2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003,
12 juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004,
19 februari 2004, 8 april 2004, 10 juni 2004; 28 oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september
2005 en gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21
oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21
maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20
maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober
2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004, 14 december
2004, 5 juli 2005, 9 september 2005 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar
register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
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Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 2 maart 2006 m.b.t. de
in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon;

besluit:
Artikel 1
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen
wordt
als
volgt
aangevuld:
2. Privaatrechtelijke personen
Vectris, Vital Decosterstraat 67A, 3000 Leuven:
* De heer Jeroen Bastiaens
Grontmij, Maatschappelijke zetel, Frans Smoldersstraat 18, 1932 Zaventem:
* Mevrouw Raïssa Bratkowski
Artikel 2
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit.
Brugge, 16 maart 2006.
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 7 van 10 april 2006
31.
32.
33.

Goedkeuring van de statuten van de Provinciale Ouderenadviesraad.
Omzendbrief BA 2006/04 – Erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september
2005.
Omzendbrief BA 2006/03 – Toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
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31. Goedkeuring van de statuten van de Provinciale Ouderenadviesraad
Dienst Welzijn P06/8/2/02
Brugge, 20 maart 2006
Mevrouw,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de
beslissing dd. 26 januari 2006 van de Provincieraad houdende de wijziging van het provinciaal
reglement van 27 april 2000 betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen aan de
autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor tele-onthaal.
Hoogachtend
De Provinciegriffier
(get.) H. Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

De Provinc ieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op de maatschappelijke tendens dat ouderen sterker betrokken worden bij de
beleidsvoering op diverse bestuursniveaus;
§ Gelet op de vraag vanuit de doelgroep om actief te participeren aan het provinciaal
ouderenbeleid;
§ Gelet op het feit dat op 7 december 2005 de Vlaamse Ouderenraad geïnstalleerd werd;
§ Gelet op artikel 50 bis en artikel 65 van de provinciewet;
§ Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet waarbij de provincie, door het betrekken van
ouderen bij haar beleid, adviezen ontvangt voor haar eigen beleid en signalen kan
doorgeven naar andere bestuursniveaus en hierdoor haar bovenlokale taakbehartiging
opneemt;
§ Gehoord de heer gedeputeerde De fauw in zijn verslag.
Besluit:
Artikel 1
De statuten van de Provinciale Ouderenadviesraad van West-Vlaanderen worden goedgekeurd;
Artikel 2
Volgende provincieraadsleden worden aangeduid als waarnemer in de Provinciale Ouderenraad:
§ Voor CD&V:
§ Voor Groen:
§ Voor Spa:
§ Voor N-VA:
§ Voor Vlaams Belang:
§ Voor VLD:
Brugge, 26 januari 2006
De Provinciegriffier
(get.)H. Ost

De Voorzitter
(get)Jean de Bethune
Statuten van de Provinciale Ouderenadviesdraad
van West-Vlaanderen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
§ Provincieraad: de Provincieraad van West-Vlaanderen;
§ Bestendige Deputatie: de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen.
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Artikel 2
De Provinciale Ouderenadviesraad van West-Vlaanderen bestaat uit:
§ de Algemene Vergadering van de Provinciale Ouderenadviesraad van West-Vlaanderen,
hierna de Raad genoemd;
§ het Vast Bureau van de Provinciale Ouderenadviesraad van West-Vlaanderen, hierna het
Vast Bureau genoemd;
§ de eventuele werkgroepen van de Provinciale Ouderenadviesraad van West-Vlaanderen,
hierna de werkgroepen genoemd.
Hoofdstuk 2: Raad
Oprichting
Artikel 3
De Raad wordt opgericht door de Provincieraad tot uitdrukkelijke herroeping door de Provincieraad.
Bevoegdheden
Artikel 4
De Raad kan:
§ aan de Bestendige Deputatie, op eigen initiatief of op vraag, advies uitbrengen over
aangelegenheden die ouderen aanbelangen;
§ meewerken aan het provinciaal ouderenbeleid;
§ eigen adviezen voor derden formuleren;
§ de samenwerking en het overleg stimuleren binnen de ruime ouderensector.
Samenstelling
Artikel 5
De Raad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, waarvan de meerderheid ouderen, en nietstemgerechtigde waarnemers:
5.1 Leden:
§ één afgevaardigde per ouderenorganisatie die erkend is door de Bestendige Deputatie op
basis van bijgevoegde lijst en die in minstens 3 van 8 arrondissementen actief is. De
afgevaardigden worden voorgedragen door het bestuur van de betrokken verenigingen;
§ de voorzitter van de provinciale Stuurgroep WOAS;
§ twee leden uit elke regionale kern van het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren;
§ één vertegenwoordiger uit de Dienstencentra;
§ één lokale ambtenaar actief in ouderenbeleid;
§ één afgevaardigde per zorgverleningsvorm voor ouderen waarrond het provinciebestuur een
specifiek beleid voert;
§ één onafhankelijke oudere.
5.2 Waarnemers:
§ de gedeputeerde bevoegd voor ouderenbeleid;
§ één provincieraadslid van iedere politieke fractie vertegenwoordigd in de Provincieraad;
§ provincieambtenaren ouderenbeleid, aangeduid door de Bestendige Deputatie;
§ 2 ervaringsdeskundigen gecoöpteerd door de Raad;
§ 2 wetenschappers uit respectievelijk de ouderenzorg en de ouderenbeleidsparticipatie
Artikel 6
De onafhankelijke oudere:
6.1 Deze dient een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag in bij het secretariaat van de Raad.
Het secretariaat van de Raad doet hiervoor een oproep in de geschreven pers.
6.2 Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:
§ de oudere is woonachtig in de provincie West-Vlaanderen;
§ de oudere is Nederlandstalig.
6.3 Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, staat het Vast Bureau in voor de
selectie van de aanvragen. Hierbij houdt het Vast Bureau rekening met een evenwichtige manvrouwverhouding en met een evenwichtige spreiding van de leden over het West-Vlaamse
grondgebied.
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Artikel 7
De voorzitter en de ondervoorzitter(s) van de Raad worden, bij oprichting en vervolgens bij elke
volledige hernieuwing van de Raad, verkozen onder de leden. Er zijn maximum twee
ondervoorzitters.
Artikel 8
Bij overlijden of ontslag van een lid of waarnemer wordt door de betrokken organisatie een
vervanger aangewezen.
Artikel 9
Bij ontslag of overlijden van een onafhankelijk lid zal de Raad, bij haar eerstvolgende
Raadsvergadering en na oproep in de geschreven pers, een nieuw lid aanstellen.
Bijeenkomsten
Artikel 10
De Raad wordt ten minste tweemaal per jaar, door de voorzitter, bijeengeroepen.
Artikel 11
Wanneer 1/3 van de leden de bijeenroeping van de Raad vraagt, moet de voorzitter voor de
gevraagde agenda de Raad binnen de 30 dagen bijeenroepen.
Hoofdstuk 3: Het vast bureau
Oprichting
Artikel 12
De Raad richt bij aanvang een Vast Bureau op.
Bevoegdheden
Artikel 13
Het Vast Bureau:
§ neemt het dagelijks bestuur waar;
§ staat in voor de voorbereiding van de Raad en stelt hiervoor de agenda op;
§ volgt de besluiten van de Raad en het Vast Bureau op, alsook de uit voering ervan;
§ coördineert de eventuele werkgroepen.
Samenstelling
Artikel 14
Het Vast Bureau telt als leden:
§ de voorzitter van de Raad, tevens voorzitter van het Vast Bureau;
§ de ondervoorzitters van de Raad, tevens ondervoorzitters in het Vast Bureau, die de
voorzitter bij afwezigheid vervangen;
§ de secretaris van de Raad, tevens secretaris van het Vast Bureau;
§ het lid van de Bestendige Deputatie bevoegd voor ouderenbeleid;
§ 3 provincieraadsleden uit de Raad;
§ provincieambtenaren ouderenbeleid, aangeduid door de Bestendige Deputatie.
Bijeenkomsten
Artikel 15
Het Vast Bureau komt ten minste viermaal per jaar samen.
Artikel 16
Wanneer 1/3 van de leden de bijeenroeping van het Vast Bureau vraagt, moet de voorzitter het
Vast Bureau voor de gevraagde agenda binnen de 30 dagen bijeenroepen.
Hoofdstuk 4: De werkgroepen
Artikel 17
De Raad en het Vast Bureau kunnen tijdelijke en vaste werkgroepen oprichten. Taken van deze
werkgroepen kunnen zijn:
§ de voorbereiding van specifieke adviezen;
§ de voorbereiding van projecten;
§ andere opdrachten die een specifieke aanpak vergen.
Alle leden van de Raad mogen tot de werkgroepen toetreden.
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De besluiten van de werkgroepen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.
Hoofdstuk 5: De werking van de raad, het vast bureau en de werkgroepen
Het secretariaat
Artikel 18
De Bestendige Deputatie duidt ten minste één provincieambtenaar aan voor het secretariaat van de
Raad en het Vast Bureau.
Artikel 19
De verslagen van de Raad en het Vast Bureau worden, door het secretariaat, toegestuurd aan alle
leden en waarnemers van de Raad.
Bepaling van de agenda
Artikel 20
Wanneer één lid van de Raad een bepaald punt ter bespreking op de agenda van de Raad of Vast
Bureau wil plaatsen, volstaat het dat de voorzitter, via het secretariaat , daarvan schriftelijk op de
hoogte gebracht wordt.
Beslissingen en stemming
Artikel 21
21.1 Bij het nemen van beslissingen wordt, zowel in de Raad, het Vast Bureau, als in de
werkgroepen, consensus nagestreefd. Indien dit niet mogelijk is, wordt er gestemd bij gewone
meerderheid van stemmen. Minderheidsstandpunt (1/3 van de stemmen) wordt vermeld bij de
stemresultaten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
21.2 Indien minimum één lid erom vraagt of indien het onderwerp van de stemming een
persoonlijke aangelegenheid behelst, wordt er geheim gestemd. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel verworpen.
Artikel 22
De wijziging van de statuten is de bevoegdheid van de Provincieraad.
Toevoeging van deskundigen
Artikel 23
De Raad, het Vast Bureau en de werkgroepen beslissen over de eventuele toevoeging van
deskundigen aan hun respectieve vergaderingen en over de duur van hun aanwezigheid,
onmiddellijk gekoppeld aan het te behandelen onderwerp.
Financiële tegemoetkomingen
Artikel 24
De reiskosten van de leden en waarnemers van de Raad worden vergoed op basis van de
voorschriften die gelden voor het provinciepersoneel.
Advies aan het beleid
Artikel 25
25.1 De leden van de Bestendige Deputatie dienen het advies van de Raad in te winnen over alle
aangelegenheden inzake het ouderenbeleid en alle andere aangelegenheden waarbij ouderen
betrokken zijn. De Raad brengt binnen de negentig dagen advies uit aan de Bestendige Deputatie.
25.2 De adviesaanvragen van de Bestendige Deputatie over aangelegenheden inzake het
ouderenbeleid of over andere aangelegenheden waarbij ouderen betrokken zijn, worden steeds, via
het secretariaat, schriftelijk ingediend met een duidelijke omschrijving van de concrete vraag en
alle nodige, relevante informatie hieromtrent.
25.3 Wanneer de Raad, op eigen initiatief, advies wil verlenen over een aangelegenheid inzake het
ouderenbeleid of een aangelegenheid waarbij ouderen betrokken zijn, kan hij de Bestendige
Deputatie steeds nodige, relevante informatie vragen.
25.4 De Bestendige Deputatie dient een beslissing die afwijkt van het advies dat door de Raad
werd uitgebracht, binnen de veertig dagen na het overmaken van het advies, schriftelijk te
motiveren aan de Raad of het Vast Bureau.
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Hoofdstuk 6: slotbepalingen
Artikel 26
De Provinciale Ouderenadviesdraad wordt ertoe gemachtigd, in een huishoudelijk reglement, alle
schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van deze statuten of voor
het regelen van onvoorziene gevallen.
Artikel 27
Deze statuten zijn van kracht vanaf 1 februari 2006.
Artikel 28
De provinciale Ouderenadviesraad is samengesteld voor een periode van 3 jaar. Gedurende het
oprichtingsjaar 2006 is deze periode beperkt tot 1 jaar.
Brugge, 26 januari 2006
De Provinciegriffier
(get.)H. Ost

De Voorzitter
(get)Jean de Bethune

32. Omzendbrief BA 2006/04 – Erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005.
Dienst en referte : A/06/99993/208-1
Brugge, 10 april 2006
Aan de Representatieve Organen van de erkende erediensten
Aan de voorzitters en leden van de kerkraden van de rooms-katholieke en anglicaanse eredienst
Aan de voorzitters en leden van de kathedrale kerkraden van de rooms-katholieke eredienst
Aan de voorzitters en leden van de bestuursraden van de protestantse en Israëlitische eredienst
Aan de voorzitters en leden van de kerkfabriekraad van de orthodoxe eredienst
Aan de voorzitters en leden van de gemeenschap van de islamitische eredienst
Aan de gemeenteraden
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de provincieraden
Aan de leden van de deputaties
Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 10 maart 2006 betreffende de erkenning van de
plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen, besluit van de Vlaamse Regering van 30 september
2005.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2006, blz. 19542 tot en
met 19547.
Hoogachtend
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
33. Omzendbrief BA 2006/03 – Toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten
Dienst en referte : A/06/990/208-2
Brugge, 10 april 2006
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Aan de dames en heren burgemeesters en schepenen,
Aan de dames en heren voorzitters van de intercommunales,
Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2006, blz. 19524 tot en
met 19538.
Hoogachtend
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 8 van 28 april 2006
34.
35.
36.
37.
38.

Ministeriële Omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de Lokale Politie:
archiefselectielijst en bewaartermijnen.
Verkoop van brandhout afkomstig uit de provinciedomeinen.
Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training van geweldbeheersing
voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten.
Omzendbrief BA 2006/05 – Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - art.102 tot en met
117 - Personeel. Provinciedecreet van 9 december 2005 - art. 98 tot en met 113 Personeel. Inwerkingtreding op 1 januari 2006.
Consulaten: Republiek Guinea, Republiek Filipijnen.
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34. Ministeriële Omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de Lokale Politie:
archiefselectielijst en bewaartermijnen.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/4/2

Brugge, 11 april 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 40
betreffende de archieven van de Lokale Politie: archiefselectielijst en bewaartermijnen.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2006 (blz. 19513 tem blz. 19516).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
get.) Paul Breyne
35. Verkoop van brandhout afkomstig uit de provinciedomeinen
Dienst en referte : GD/TB/92/0602
Brugge, 14 april 2006
Mevrouwen
Mijne heren,
In opdracht van de Bestendige Deputatie wordt het volgende besluit (met bijlage) bekendgemaakt
in verband met de verkoop van brandhout uit de provinciedomeinen:
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op haar beslissing d.d. 23 februari 2006 §1 aangaande de “Principenota betreffende de
verkoop van brandhout” om verder hout te verkopen aan personeelsleden en
gepensioneerde personeelsleden en niet aan derden, noch aan provincieraadsleden;
§ Overwegende dat de vraag naar verkoop van kleine hoeveelheden brandhout groter is dan
het aanbod; dat zulks aanleiding geeft tot een beperking van het aanbod tot maximum 4
stère per personeelslid per jaar; dat de prijs bepaald wordt op 25 EURO / stère voor een
zaaglengte van 40 cm en op 20 EURO /stère voor een zaaglengte op 1 m;
§ Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990 en later wijzigingen, inzonderheid art. 53 waarin
bepaald wordt dat ‘ de eigenaar beslist of het hout bestemd is voor eigen gebruik, dan wel
of het openbaar verkocht wordt volgens de bepalingen vervat in artikel 55’ ; dat het hout
bestemd voor verkoop in principe openbaar moet verkocht worden, doch dat de Bestendige
Deputatie in casu niet opteert voor een openbare verkoop gelet op de bestemming van het
hout namelijk voor eigen gebruik; dat het hier bovendien loten van gering belang betreft
omdat de hoeveelheid beschikbaar hout in totaal slechts 350 stère betreft van een diverse
kwaliteit; dat er bovendien een lijst beschikbaar is van meer dan 110
§ gegadigden en dat derhalve niet iedereen de gevraagde hoeveelheid zal kunnen bekomen;
dat het aangewezen is een lijst in te willigen van personen die in aanmerking komen omdat
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§
§
§

zij voldoen aan de criteria van de Bestendige Deputatie; dat deze lijst zal bekendgemaakt
worden in het bestuursmemoriaal;
Gelet artikel 2 van het Provinciedecreet en op de Provinciewet;
Overwegende dat het gaat om een dossier over roerende goederen van de eigen provinciale
bosdomeinen;
Gelet op het verslag van de heren Gedeputeerden Dirk De fauw & Jan Durnez;

besluit:
Artikel 1
Er wordt overgegaan tot de verkoop van brandhout (raming 350 stère) aan personeelsleden en
gepensioneerde personeelsleden; per personeelslid is maximaal 4 stère brandhout te bekomen
tegen de prijs van 25 EURO / stère voor een zaaglengte van 40 cm en op 20 EURO /stère voor een
zaaglengte op 1 m en zulks tot uitputting van de voorraad; de Groendienst is belast met het
afhandelen van de administratieve formaliteiten, rekening houdend met de modaliteiten zoals
bepaald in de toegevoegde nota bij de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 23 maart 2006;
Artikel 2

Bijgaande lijst van kandidaten die in aanmerking komen voor de verkoop van brandhout wordt
goedgekeurd en wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal; deze lijst maakt integraal deel uit
van onderhavig besluit.
Gedaan te Brugge in zitting van 23 maart 2006
Waren aanwezig : de heren Paul BREYNE, gouverneur-voorzitter; Jan DURNEZ, Patrick VAN
GHELUWE, Gabriël KINDT , Dirk DE FAUW, Gunter PERTRY en mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE,
leden; Hilaire OST, provinciegriffier.
Bijlage: Lijst kandidaten verkoop brandhout 2006

Allemeersch Andre
Baekelandt Andries
Baillieur Christiaan
Ballière Ann
Bartier Martine
Billiet Caroline
Bonne Paula
Braet Dorine
Bucket Gerard
Buseyne Patrick
Callebert Lode
Casier Yvan
Chardon Dorine
Cleenewerck Anja
Coudeville Sabina
De Bruyne Aaike
De Bruyne Erik
De Busscher Ingrid
De Jonghe Wim
De Ly Norbert
De Roo Maurice
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4
3
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
4
4

Toegewezen
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
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De Vos Marc
Debonnet Arnoud
Debrabant Erica
Debrabant Freddy
Decaesteker Eddy
Declerck Giovani
Decrop Bart
Defever Marnick
Dekaezemaecker Donald
Del'Haye Cathy
Delodder Guy
Depovere Isabel
Deprest Martine
Deryckere Rik
Deschacht Peter
Deserrano Josiane
Desmit Paul
Desoete Corine
Deweerdt Andre
Dhont Martine
D'Hulster Bart
Dooms Toon
Franchoo Petra
Gantois Greta
Goderis Jef
Gouwy Jean Marie
Hedebouw Hubert
Hendryckx Johan
Jonckheere Etienne
Keersebilck Nathalie
Kerckhove Georges
Kerckhove Marcel
Kino Kristin
Landuydt Jose
Le Comte Martine
Lievens Lionel
Mahieu Johan
Meuleman Belinda
Moerenhout Eddy
Monteyne David
Mouton Lionel
Reyershove Conny
Rossenue Kristien
Roussel Linda
Ryckeboer Hilde
Sabbe Michel
Saeys Achiel
Schotte Bart
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4
6
4
4
4
5
6
6
6
4
4
6
6
5
4
2
4
4
4
3
5
4
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2
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
6
6
2
1
5
4
8
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
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3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
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Soenen Viviane
Tackoen Ann
Valcke Frank
Van Acker Reinoud
Van Severen Hugo
Vandenberghe Inge
Vandenbussche Kris
Vanderschaeghe Chantal
Vandewalle Wim
Vandewoude Greta
Vandromme Hilde
Vanlersberghe Dirk
Vanoothegem Antoon
Vanroye marcel
Vansteeland Rik
Verfaillie Auguste
Verfaillie Erwin
Vergauwen Lieven
Vyvey Ingrid
Vuylsteke Wouter
Wittevrongel Paul

4
2
4
4
4
4
3
4
4
6
4
5
5
10
4
6
6
4
4
6
6

4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

36. Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training van geweldbeheersing voor
de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten.
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR/2006/OB/3/4
Brugge, 20 april 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief GPI 48 betreffende de
opleiding en training van geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van
de politiediensten.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2006 (blz. 20687 tem blz. 20696).
Met de meeste hoogachting
Gouverneur
(get.) Paul Breyne
37. Omzendbrief BA 2006/05 – Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - art.102 tot en met
117 - Personeel. Provinciedecreet van 9 december 2005 - art. 98 tot en met 113 Personeel. Inwerkingtreding op 1 januari 2006.
Dienst en referte : I/AZP/362
Brugge, 25 april 2006
Aan de colleges van burgemeester en schepenen,
Aan de leden van de gemeenteraden,
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Aan
Aan
Aan
Aan

de
de
de
de

leden van de deputaties van de provincieraden,
leden van de provincieraden,
raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven,
politiezones,

Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 17 maart 2006 betreffende het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005 - art. 102 tot en met 117 - Personeel. Provinciedecreet van 9 december 2005 - art.
98 tot en met 113 - Personeel. Inwerkingtreding op 1 januari 2006.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2006, blz. 20317 tot
en met 20320.
Met de meeste hoogachting
Gouverneur
(get.) Paul Breyne
38. Consulaten: Republiek Guinea, Republiek Filipijnen.

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2006-PG
Brugge, 21 april 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
§
§

de heer Jean LEEMANS benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Guinea te Antwerpen
met als consulair ressort het Vlaamse Gewest;
mevrouw Maria Angelina STA. CATALINA benoemd is tot Consul van de Republiek Filipijnen
te Brussel met als consulair ressort gans België.

De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun functie
maximaal te ondersteunen.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 9 van 17 mei 2006
39.
40.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 april 2006.
Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling).
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39. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 april 2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 4 mei 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 april 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Lijst besluiten goedgekeurd in Provincieraad van 27 april 2006
1.
2.

De provincieraad heeft kennis genomen van het jaarverslag ruimtelijke planning 2005.
De provincieraad heeft de tweede technische begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006
goedgekeurd.
3. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor de
buitengewone onderhoudswerken aan KWS-verhardingen op diverse provinciewegen van het
district Zuid – Grondgebieden Zonnebeke-Passendale, Staden-Westrozebeke, Avelgem en
Spiere-Helkijn, dienstjaar 2006, met raming ten bedrage van 366.329,32 euro, incl. BTW,
goedgekeurd.
4. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad dd. 29 maart 2001 en
latere wijzigingen, in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van diverse intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verenigingen goedgekeurd.
5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband WIV op 16 mei 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
6. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband IMOG op 16 mei 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband WVI op 19 mei 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
8. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband Leiedal op 23 mei 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
9. De provincieraad heeft het beheerplan voor het provinciedomein Bergelen te Wevelgem
goedgekeurd.
10. De provincieraad heeft de heer Dirk Metsu, lid van de raad van bestuur van de
Campingfederatie CKVB aangesteld als lid van de raad van bestuur van Westtoer, in vervanging
van de heer Freddy Deschacht.
11. De provincieraad heeft de aanstelling van de heer Frank De Baere bekrachtigd als
waarnemende provinciale stedenbouwkundige ambtenaar voor de provincie West-Vlaanderen.
12. De provincieraad heeft de organisatie van het integraal waterbeleid en de oprichting van
waterschappen en aanduiding van provinciale vertegenwoordigers in bekkenbesturen en
waterschappen goedgekeurd.
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13. De provincieraad heeft de jaarrekening voor het dienstjaar 2004 van de provincie WestVlaanderen goedgekeurd.
40. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling)
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen
Brugge, 27 april 2006
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996 (en latere wijzigingen).
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen, Mijne Heren,
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 27 april 2006, houdende aanvulling van het hernieuwd
openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen
van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26
november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11
augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april
2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19
september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19
juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei
2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,
5 juli 2005, 9 september 2005.
Met de meeste hoogachting
De gouverneur
(get.)Paul Breyne
Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen (Nieuwe kandidaturen – aan vulling)
De Gouverneur,



Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996 (en latere wijzigingen).
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000,
25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28
mei 2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003,
12 juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004,
19 februari 2004, 8 april 2004, 10 juni 2004; 28 oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september
2005, 16 maart 2006 en gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7
april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december
1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7
februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6
maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003,
23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004, 14
december 2004, 5 juli 2005, 9 september 2005 houdende vaststelling van het hernieuwd
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openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen;
Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 6 april 2006 m.b.t. de
in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon;

besluit
Artikel 1
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:
1. Publiekrechtelijk persoon
Gemeente Ichtegem:


De heer Erwin Mares heeft het diploma van de aanvullende studies in de ruimtelijke
planning .

Artikel 2
Schrappen van mevrouw Els Van Loon als privaatrechtelijk persoon voor Vectris (cfr besluit
08/04/2004).
Artikel 3
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit.
Brugge, 27 april 2006.
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 10 van 1 juni 2006
41.

Aanstelling van een waarnemend provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.
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41. Aanstelling van een waarnemend provinciale stedenbouwkundige ambtenaar
Dienst en referte: R.O. Algemeen 2006/1
Brugge, 9 mei 2006
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik geef u kennis van het besluit van de Provincieraad d.d. 27/04/2006 houdende bekrachtiging van
de aanstelling van de heer Frank De Baere, architect, als waarnemend provinciaal
stedenbouwkundig ambtenaar.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,

De gouverneur,

(get.)Hilaire Ost

(get.)Paul Breyne
De Provincieraad van West-Vlaanderen

§
§
§
§

§

§

§

§

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening,
zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op zijn besluit van 29 juni 2000, houdende vaststelling van het aantal provinciale
stedenbouwkundige ambtenaren;
Overwegende dat de eerst aangestelde provinciale ambtenaar (dhr. Paul Gheeraert)
ondertussen op rustpensioen is gesteld;
Overwegende dat in de voorbije periode een aantal vergelijkende examens werden
georganiseerd voor de aanwerving van twee adjunct-adviseurs met een bijkomend diploma
met het oog op aanstelling als stedenbouwkundig ambtenaar en dat deze procedures pas
onlangs afgerond zijn zodat de provincieraad in toepassing van art. 13 § 1 van het decreet
van 18 mei 1999 pas in een volgende zitting de provinciale stedenbouwkundige ambtenaren
kan aanwijzen;
Overwegende dat in afwachting van die aanstelling de provincieraad op 30 oktober 2003
dhr. H. Van Severen aangesteld heeft als waarnemende stedenbouwkundige ambtenaar voor
een periode van 18 maanden; dat die periode dus voorbij is en hij ondertussen niet langer
functioneel bevoegd voor de bouw- en verkavelingsdossiers;
Overwegende dat bij ministeriele besluiten dd. 5 september 2005 en 20 oktober 2005 is
vastgesteld dat resp. de gemeenten Avelgem en Zwevegem als eersten in West-Vlaanderen
voldoen aan de vijf voorwaarden van art. 193 § 1 van het stedenbouwdecreet van 18 mei
1999; dat dit betekent dat sinds kort de vergunningsprocedure voor de bouw- en
verkavelingsaanvragen voor die gemeenten verlopen volgens de procedure geschetst in het
decreet van 18 mei 1999;
Overwegende dat de Bestendige Deputatie ondertussen gevat door een aantal beroepen
tegen beslissingen van de gemeente Zwevegem over stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen; dat conform art. 115 e.v. van het decreet van 18 mei 1999 dit
impliceert dat de Bestendige Deputatie hierover binnen de 75 dagen een beslissing moet
nemen en verzenden, na voorafgaandelijk alle betrokken partijen te hebben gehoord en
nadat alle voorgeschreven adviezen opnieuw ingewonnen zijn; dat decretaal is voorzien dat
het de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar is die in beroep alle adviezen terug inwint
(art. 118) , die ter voorbereiding van de beslissing van de Bestendige Deputatie een verslag
opmaakt (art. 121) en die beslissing van de Bestendige Deputatie verzendt (art. 122).
Overwegende dat art. 13 § 2 van het decreet R.O de mogelijkheid voorziet dat in dringende
gevallen de Bestendige Deputatie een waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar aanstelt;
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§

§
§
§
§

dat dhr. Frank De Baere, architect bij de dienst Vergunningen sectie Ruimtelijke Ordening,
voldoet aan alle wettelijke vereisten om te kunnen benoemd worden als provinciale
stedenbouwkundige ambtenaar (art. 13 en 14 van het decreet van 18 mei 1999 en het
uitvoeringsbesluit van 19 mei 2000, gewijzigd op 7 juli 2000, van de Vlaamse regering); dat
in zitting van 20 april 2006 de Bestendige Deputatie dhr. Frank De Baere, aldus aangesteld
heeft als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar zodat hij de decretaal voorgeschreven
taken kon uitoefenen;
Overwegende dat conform voormeld artikel 13 § 2 van het decreet van 18 mei 1999 de
provincieraad de aanstelling door de Bestendige Deputatie in zijn eerstvolgende vergadering
moet bekrachtigen;
Gelet op het voorstel van de bevoegde gedeputeerde Van Gheluwe Patrick;
Gelet op het voorstel van de Bestendige Deputatie;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet.
Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

besluit
Artikel 1
De aanstelling door de Bestendige Deputatie op 20/4/2006 van de heer De Baere Frank, architect,
vastbenoemd ambtenaar van de Provincie West-Vlaanderen, als waarnemende provinciale
stedenbouwkundige ambtenaar voor de provincie West-Vlaanderen wordt bekrachtigd.
Artikel 2
Afschrift van onderhavig besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse regering.
Brugge, 27 aprill 2006
De provinciegriffier,
(get.) H. Ost
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 11 van 15 juni 2006
42.
43.
44.
45.
46.

Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement
betreffende de bevordering van het West-Vlaamse wetenschappelijk onderzoek.
Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 1 juni 2006.
Reglement houdende subsidiëring van de overlegplatforms Jeugd en Welzijn.
Wijziging provinciaal reglement inzake de promotie van West-Vlaamse producties
voor jongeren .
Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor de
abonnementskosten van een personenalarmsysteem
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42. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement
betreffende de bevordering van het West-Vlaamse wetenschappelijk onderzoek
Dienst en referte : cultuur – 2006/CXIII/21-7-A
Brugge, 7 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet en van artikel 5 § 3 van het provinciaal reglement
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek wordt de lijst van de
geselecteerde thema’s bekend gemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk
onderzoek: geselecteerde thema’s.
Vanuit de dienst contracten, overheidsopdrachten en Patrimonium:
1. Onderzoek naar de juiste bouwperiode van de Schuur Ter Doest uitgaande van de
volgende elementen:
§ bouwkundig wordt die schuur gedateerd rond 1275
§ recent dendrologisch (houtwerk) onderzoek komt uit op een datum van 1375 (dus
100 jaar later).
1.
Juridisch – historisch onderzoek naar de wettelijke eigendom van de
St.Salvatorskathedraal te Brugge.
2.
Ontstaansgeschiedenis en evolutie van het beheer van het kanaal Brugge-Sluis en de
overrand en de wegenis op de oevers doorheen de opeenvolgende eeuwen:
geschiedkundig, naar bevoegdheden overheden, economisch, …
Vanuit de archiefdienst:
1. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het
West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van COO’s /OCMW’s, en voorstellen ter
bewaring of vernietiging van dossiers.
2. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het
West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van de kerkfabrieken, en voorstellen ter
bewaring of vernietiging van dossiers.
3. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het
West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van polders en wateringen, en voorstellen
ter bewaring of vernietiging van dossiers.
4. Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en private)
in West-Vlaanderen.
5. Onderzoek naar de noden in West-Vlaanderen op het vlak van preservering en conservering
en de wenselijkheid een gezamenlijke (provinciale ?) conserveringsaanpak op te starten.
6. Onderzoek naar preservering en conservering van het verzurend papier in het Provinciaal
Archief West-Vlaanderen en opmaak van een prioriteitenlijst voor microfilmering en
digitalisering.
7. Onderzoek naar de bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en
uitwerken van een model voor educatieve werking in archieven.
8. Onderzoek naar de taken en de daaruit voortvloeiende documentvorming in de voormalige
Provinciale 3de afdeling
9. Onderzoek naar de mogelijkheden tot ombouw van het Provinciaal Beheerprogramma voor
Archieftoepassingen – Probat naar een webgebasseerde toepassing.
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Vanuit de dienst DRUM en MiNaWA:
1. Uitwerken van de maatregelen en acties vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen (hieruit kunnen verschillende thesisonderwerpen gehaald worden).
2. Intern milieuzorgbeleid van de provincie: doorlichting van de bestaande lijst voor
kantoorbenodigdheden op milieuvriendelijkheid om te komen tot een meer
milieuverantwoorde aankooplijst.
3. Milieuzorg op sportevenementen: inventaris van de mogelijkheden en de behoeften
4. Kwaliteit van compost in (gesubsidieerde) wijkcomposteringsprojecten (o.m. Poperinge)
5. Potentieel van omzetting naar biogas van groenafval afkomstig van onderhoud van
(spoor)wegbermen
6. Functies van groene/blauwe linten in ecologische zelfregulatie van landbouwsystemen:
verkennend onderzoek (toelichting: kleinschalige landschapselementen worden nu vooral
gestimuleerd vanuit aandacht voor beeldkwaliteit, erfgoedwaarde of het ecologische. Vraag
is: zijn er ook positieve effecten voor de landbouw (zoals verhoging van de weerbaarheid
van het landbouwsysteem: bvb: doordat ze een biotoop bieden aan insecten die plagen
kunnen helpen onderdrukken, …)
7. Snoeihout in de groene energiemarkt. In welke mate kan snoeihout beter gevaloriseerd
worden en ook een bijdrage leveren tot groene energie ? Gegeven het feit dat snoeihout
evenzeer gegeerd is als structuurmateriaal in groencompostering en als mulchmateriaal.
8. Maaisel van bermen/waterlopen: terug opvoeren op landbouwland ? Welke consequenties
heeft deze terugkeer naar het vroegere gebruik (reeds van toepassing in Nederland) ? Of is
verbranding met energierecuperatie zinvol/haalbaar. Hoe pakt men het aan elders in Europa
? Welke pilootprojecten kunnen hieromtrent worden opgezet ?
Vanuit de dienst Welzijn
1. Gezondheid
Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een geïntegreerde campagne omtrent
borstklierkanker- en baarmoederhalskankeropsporing met opdracht- en taakomschrijving van
de provinciale en lokale besturen.
2. Vrijwilligerswerk: onderzoek naar omvang en impact van vrijwilligerswerk in WestVlaanderen in één van de volgende sectoren: welzijn, milieu, sport, cultuur, opbouwwerk, …
Vanuit het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Dienst PMMK-Bibliotheek
Voor studenten Bibliotheek-, Archief- en Informatiewetenschap, Informatica, Culturele Studies,
Mediawetenschappen, …
1. Onderzoek naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van kunstpublicaties, met name een
inventarisatie van de richtlijnen hierover binnen de bestaande standaards en de wijze
waarop het West-Vlaamse bibliotheeknetwerk zich hiertoe verhoud. Vergelijking met
internationale toepassingen en catalogiseringprojecten door kunstbibliotheekverenigingen.
2. Onderzoek naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van kunstpublicaties, met name naar
het catalogiseren van veilingcatalogi, de hoofdwoordtoekenning bij tentoonstellingscatalogi
en kunstenaarsmonografieën, de vermelding van uitgebreide opzoekbare
tentoonstellingsgegevens, de ontwikkeling en implementatie van de AAT door
kunstbibliotheken, …
3. Studie naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van de ephemera (invitatiekaarten en
brochures)-collectie van de PMMK-Bibliotheek. Theoretische en praktisch overzicht van de
bestaande praktijken i.v.m het catalogiseren van ephemera, zowel op Vlaams als op
internationaal niveau. Andere termen voor ephemera: artist files, vertical records,
kunstenaarsdocumentatie.
4. Studie naar de conservering en digitalisering van de aanwezige knipselarchieven uit de
PMMK-Bibliotheek (o.a. familie Permeke, W. Van den Bussche).
5. Studie naar de conservering, opslag en ontsluiting van de speciale collecties (fondsen,
kostbare werken en kunstenaarspublicaties zoals livres de peintres, artists’ books,
kunstenaarstijdschriften, etc…) uit de collectie van de PMMK-bibliotheek.
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6. Onderzoek naar het relevant gebruik van metadata (Open Archives, Dublin Core) door een
museum, met geïntegreerd gebruik door collectieregistratie en museumbibliotheek.
7. Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiedragers in een kunstbibliotheek. De vooren nadelen, inzicht in de benodigde infrastructuur, een inventarisatie van de bestaande
digitale kunstnaslagwerken in kunstbibliotheken in West-Vlaanderen, mogelijke
samenwerking tussen bestaande instellingen bij het gebruik van dergelijke naslagwerken.
8. Onderzoek naar de acquisitieproblematiek van kunstbibliotheken, onder meer over de
ruilproblematiek door museale kunstbibliotheken.
9. Onderzoek naar de mogelijkheden om de videocollectie van de PMMK-Bibliotheek ter
beschikking te stellen van het publiek in de bibliotheek.
10. Onderzoek naar de verdere toepassing van bibliografische software voor het
inlichtingenwerk binnen de PMMK-Bibliotheek en het wetenschappelijk onderzoek binnen het
museum.
11. Onderzoek naar elektronische kunsttijdschriften met het oog op collectievorming voor de
PMMK-Bibliotheek. Inventaris van de problematiek: welke art e-journals zijn er op de markt,
wat is hun relevantie voor een museale kunstbibliotheek, wat zijn de kosten, wie heeft wat,
verdelers, ontsluitingsmogelijkheden, indexering in databanken, etc…
12. Behoefteonderzoek naar de nood aan kunstinformatie in West-Vlaanderen. Daarnaast ook
een inventaris van het aanbod, de wijze van ontsluiting, de graad van openbaarheid, de
wijze van collectievorming, de bereidheid tot mogelijke samenwerking.
13. Onderzoek naar de ontsluiting van de fondsen en de aanwezige externe archieven in het
PMMK door middel van EAD (Encoded Archival Description). Met daarbij een inventaris van
de mogelijkheden van deze standaards voor het geïntegreerd ontsluiten van kunstinformatie
en een overzicht van de bestaande expertise in Vlaanderen.
14. Onderzoek naar de technische mogelijkheden om op basis van open source software een
kunsthistorische linking portal te creëren voor de subwebsite van de PMMK-Bibliotheek.
Referenties: Infomine, iVia.
15. Studie van de archiefproblematiek van een museum van moderne kunst. Overgang
dynamisch naar statisch archief, de status van documentair (kunst)materiaal binnen
dergelijk archief, literatuurstudie over museale kunstarchieven, de mogelijkheden van
digitalisering van het beeldmateriaal binnen dergelijk archief, etc…
16. Onderzoek naar de copyrightproblematiek binnen het museum. Inventaris van de bestaande
praktijken in België, de bestaande overkoepelende initiatieven, de evolutie van de
problematiek van copyright-copyleft, het samenstellen van een algemene handleiding voor
intern gebruik.
Voor studenten Kunstwetenschappen, Boekwetenschappen,Culturele Studies, …
1. Fondsreconstructie van het Fonds Wout Hoeboer (1910-1983).
Fase I: Vergelijking schenkingslijst met huidig fonds, studie relatie tot de algemene
bibliotheekcollectie, inventarisatie en beschrijving van de staat van de collectie.
Fase II: Studie relaties tussen documentair fonds en het oeuvre van de kunstenaar, met
aandacht voor de plaats van deze kunstenaar binnen het late Belgische surrealisme en
dadaïsme (o.a. Phantomas). Onderwerp kan door meerdere studenten uitgewerkt worden
mits coördinatie PMMK-bibliotheek.
2. Studie over het tijdschrift “Happening News” en “The Green Book” van Panamarenko en
Hugo Heyrman aan de hand van de collectie in de PMMK-Bibliotheek. Deze publicaties zijn
twee erg belangrijke uitingen geweest van de happenings die deze kunstenaars midden
jaren zestig organiseerden in Antwerpen.
3. Studie over het tijdschrift “Phantomas” aan de hand van de collectie in de PMMK-Bibliotheek
(fonds Wout Hoeboer)
4. Studie over het tijdschrift “Les Levres Nues” aan de hand van de collectie in de PMMKBibliotheek (fonds Wout Hoeboer)
5. Documentatiebestand aanleggen over minimalistische en abstracte schilders in de PMMKcollectie. De bibliotheek assisteren bij de dienstverlening bij mogelijke workshops in verband
met dit onderwerp.
Stages
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1. Assistentie bij project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen i.v.m. ‘De WestVlaamse kunstbibliotheken’ in mei/juni 2005. Dit project wordt gecoördineerd door de
PMMK-bibliotheek en de bibliotheek van de Stedelijke Musea Brugge. Exacte periode
overeen te komen. Meerdere studenten zijn welkom.
2. Assistentie bij de organisatie van een studiereis door Vlaanderen van de Art Libraries
Society UK & Eire (ARLIS/UK) op uitnodiging van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen
(OKBV). Exacte periode overeen te komen. Meerdere studenten zijn welkom.
3. Algemene stage waarbij alle aspecten van het werken in een museale kunstbibliotheek
worden belicht (acquisitieproces, registratie- & catalografie, dienstverlening &
inlichtingenwerk, depotwerking, collectie-onderzoek, webgerelateerde dienstverlening,
promotie, behoud & beheer bibliotheekcollectie, gebruikersonderzoek, etc…): min. 80 uur/2
weken.
4. Specifieke onderzoeksstage waarbij gewerkt wordt aan één onderwerp (bvb. de
basisontsluiting van een gespecialiseerd fonds of een collectieonderdeel van de PMMKbibliotheek, het inscannen en beschrijven van een documentatiebestand, bibliografisch
onderzoek naar een bepaald thema, specifiek gebruikersonderzoek, specifiek webproject, …
Dienst Publiekswerking
1. Uitvoeren van een publieksonderzoek in het PMMK.
In kaart
brengen van het aantal bezoekers, leeftijd, interesses, geografische situering aan de hand
van enquêtes, nadien te verwerken in statistieken en tabellen.
2. Onderzoek naar het museumbezoek bij kleuters.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking voor
kleuters in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers van deze
doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze doelgroep te
bereiken. Onderzoek naar de meerwaarde van een museumbezoek voor kleuters.
3. Onderzoek naar het museumbezoek bij jongeren van 13 tot 18 jaar.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking voor
jongeren in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers van deze
doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze doelgroep te
bereiken.
Onderzoek naar educatieve initiatieven voor blinden en slechtzienden.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking voor
blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde
methodiek om deze doelgroep te bereiken.
4. Onderzoek naar educatieve initiatieven voor mentaal gehandicapten.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking voor
mentaal gehandicapten in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde
methodiek om deze doelgroep te bereiken.
Dienst Behoud en Beheer
1. Studie van de basisregistratie van de museumcollectie en onderzoek naar de mogelijkheden
tot verdere uitbreiding (bruiklenen, standplaatsregistratie, (..)
2. Ontwikkelen van een informatiesysteem ter ondersteuning van collectiebeheer (met
betrekking op de conditieregistratie)
3. Analyse van bepaalde aspecten van de preventieve conservering (zoals bijv. klimaat, depot)
en onderzoek naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen
4. Kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek (en evt. behandeling) naar ensembles van
werken van een bepaald kunstenaar of "stroming" aanwezig in de collectie van het museum
5. Analyse situat ie Constant Permeke – museum wat betreft preventieve en actieve
conservering
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Korte studies/oefening
§ Kunsthistorische en materiaaltechnisch onderzoek naar ensembles van werken van een
bepaald kunstenaar of “stroming” aanwezig in de collectie van het museum
(bronnenonderzoek, iconografisch beschrijving, verzamelen documentatie,…)
Stages
Vanuit de dienst cultuur
1. Uitvoeren van een publieksonderzoek in BE-PART
In kaart brengen van het aantal bezoekers, leeftijd, interesse, geografische situering aan de
hand van enquêtes, nadien te verwerken in statistieken en tabellen.
2. Onderzoek naar educatieve initiatieven (meer bepaald workshops) voor volwassenen in
musea en andere culturele instellingen.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van workshops in musea en andere
culturele instellingen voor volwassenen in Vlaanderen. In kaart brengen van de bezoekerscijfers
van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze
doelgroep te bereiken.
3. Studie met betrekking tot amateur-podiumkunsten in West-Vlaanderen
4. Uitwerken van educatieve initiatieven t.b.v. scholen voor een nader te bepalen museum in
de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld van kinderen en de leerdoelstellingen
van het lager onderwijs. Daarbij kan vertrokken worden van de brochure “Juf, gaan we naar
het museum ? Tips en ideeën voor didactisch werken in kleine musea”
5. Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in het
fonds van de bibliotheken).
6. Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en invloed van de levensomgeving op het
werk van een aantal West-Vlaamse auteurs zoals Gustaaf Vermeersch, F.R. Boschvogel,
André Demedts, Fred Germonprez en Jaak Stervelynck.
7. Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen (bepaalde periodes kunnen vooropgesteld
worden bvb. het interbellum)
8. Studies in verband met het verenigingsleven in West-Vlaanderen, gedurende bepaalde
periodes in het verleden, of eventueel hedendaagse toestand: dit kan nuttig zijn voor
bijvoorbeeld het subsidiëringsbeleid van het Provinciebestuur.
9. Studies over de iconografie aanwezig in de Provinciale Bibliotheek
10. Studie in verband met de promotie van de provinciale bibliotheek en cultuurarchief: hoe kan
een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek zich verkopen naar het geïnteresseerde
publiek en welke initiatieven kunnen genomen worden om zoveel mogelijk lezers te
bereiken.
11. Evolutie van de informatiedragers van het geschreven en gedrukte woord naar elektronische
gegevensdatabanken en de gevolgen daarvan voor het permanent bewaren en kunnen
raadplegen van de elektronische gegevens en de gevolgen naar de collectievorming toe
12. De 19de eeuwse restauratie van de Sint-Medarduskerk in Wervik (gebruik makend van de
aanwezige plannen en eventueel klasseren ervan)
13. Analyse van het trefwoordensysteem in de Provinciale Bibliotheek en uitwerking van een
model van thesaurus voor ontsluiting van de geschiedenis van West-Vlaanderen
14. Onderzoek naar de representativiteit van het culturele aanbod in de culturele centra in
West-Vlaanderen.
Zijn er op programmatorisch vlak nog witte vlekken die niet ingevuld zijn ? M.a.w. wat mis
je als je enkel in West-Vlaanderen blijft ?
Profilering van de cultuurcentra in West-Vlaanderen: welke centra zijn in West-Vlaanderen in
wat gespecialiseerd ? Hieraan gekoppeld “zin of onzin van profilering” vanuit de vraagzijde,
vanuit de aanbodzijde.
15. Onderzoek naar bezoekersprofielen van de verschillende West-Vlaamse instellingen (musea,
culturele centra, …)
16. Studies over een bepaald West-Vlaams architect (Isidore Alleweireldt, Gaston Boghemans,
René Doom, Charles Pil, Theo Raison Silvain Smis en Alfons Van Coillie), schrijver,
kunstenaar, instellingen, netwerk,…
17. Edities van documenten die belangrijk zijn voor de West-Vlaamse geschiedenis
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18. Verzamelbeleid van musea
o Hoe kan het verzamelbeleid van West-Vlaamse musea op elkaar afgestemd worden
(eventueel gegroepeerd per onderwerp of per regio)?
o Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en
afstemming van de landbouwcollecties in West-Vlaanderen: hoe landbouwcollecties
valoriseren en actualiseren om terug aantrekkelijk te krijgen voor een breed publiek
? Hoe naar een professionalisering van het beheer van landbouwmusea en
landbouwcollecties gaan ? Welke centralisatie of reorganisatie mogelijkheden zijn er
voor deze collecties in de provincie West-Vlaanderen ?
19. Inventarisatie in musea
o Wetenschappelijk onderzoek van bepaalde deelcollecties in West-Vlaamse musea
(historisch, kunsthistorisch, volkskundig, ..)
o Onderzoek naar een mogelijke expertenpool van registrators die achterstanden van
registratie in musea aanpakken
o Diverse inventarissen van musea in netwerk brengen om gegevensuitwisseling
mogelijk te maken
o Onderzoek hoe digitale inventarissen in musea kunnen ontsloten worden voor
publiek
o Opmaak van een thesaurus voor ambachtelijke collecties, meer bepaald voor het
Museum Bulskampveld
o Registratie en onderzoek van de collectie Stijn Streuvels
20. Conservering in musea
o Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen
o Onderzoek naar betere beveiliging in West-Vlaamse musea
o Onderzoek naar een professionele depotbeheer in kleinschalige en middelgrote
musea
21. Publiekswerking in musea
o Screening van educatieve werking in West-Vlaamse musea (of bepaalde deelregio’s
of bepaalde onderw erpen)
o Onderzoek hoe de educatieve werking in musea kan worden verbeterd en afgestemd
op het onderwijs
o Uitwerken van educatie en publiekswerking voor het Museum Bulskampveld en voor
het Museum Stijn Streuvels
o Publieksonderzoek in West-Vlaamse musea (aanvullend op dat van de Vlaamse
Gemeenschap)
o Invloed op het kusttoerisme of toerisme in algemeen op het museumbezoek
22. Beheer en management in musea
o Onderzoek naar structurele samenwerkingsverbanden onder musea (juridisch,
cultureel, toeristisch, …)
o Programma torische invulling en continuering van netwerken van musea (Leiestreek,
kustmusea, Westhoek)
o SWOT-analyse, doelstellingen, indicatoren…van West-Vlaamse musea
o Aandeel en rol van het vrijwilligerswerk in West-Vlaamse musea
o Mogelijke stimulerende rol van vriendenkringen in West-Vlaamse musea
o Culturele biografie schrijven van bepaalde West-Vlaamse regio’s aan de hand van
het erfgoed (naar analogie van de ‘Verbeelding van de Westhoek)
o Mogelijkheden en beleidsopties voor het West-Vlaams erfgoedbeleid
23. Openbaar bibliotheekwerk
Gezien de Provincie West-Vlaanderen vanaf 01.01.03 verantwoordelijk is voor het
streekgericht bibliotheekwerk is de behandeling van volgende onderwerpen interessant:
a.Doelgroepenwerking(eventueel te beperken tot een bepaalde doelgroep bv.
laaggeschoolden)
o Onderzoek naar de doelgroepenwerking in de West-Vlaamse bibliotheken
o Het ontwikkelen van methodieken voor bibliotheken om specifieke doelgroepen te
bereiken
b.Bibliotheekgebruik(eventueel op te splitsen naar soort bibliotheek: openbare,
wetenschappelijke, schoolbibliotheek, …)
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Onderzoek naar het profiel van de (niet-)gebruiker in de West-Vlaamse bibliotheken
Onderzoek naar de klantentevredenheid in de West-Vlaamse bibliotheken
Onderzoek naar de spreiding, de bereikbaarheid en het gebruik van het
bibliotheekaanbod in West-Vlaamse bibliotheken
c.Bibliotheekmanagement
o Ontwikkelen van een management informatiesysteem ter ondersteuning van het
bibliotheekbeheer
o Implementatie van boomzoekstructuren in de WebOPAC van WINOB
o Ontwikkelen van indicatoren om het bibliotheekwerk te optimaliseren en te
evalueren.
o Onderzoek naar de vormingsnood van en het vormingsaanbod voor
bibliotheekpersoneel in de West-Vlaamse openbare bibliotheken
o Onderzoek naar de mogelijkheden om gespecialiseerde medewerkers (expertenpool)
aan te bieden aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken
d.Collectiemanagement
o Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van het documentair erfgoed in de
West-Vlaamse bibliotheken
o Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieafspraken tussen West-Vlaamse
bibliotheken
o Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van culturele informatie in de WestVlaamse bibliotheken
e.Bibliotheeksamenwerking
o Onderzoek naar de methodieken/modellen/structuren om de samenwerking tussen
bibliotheken te bevorderen (eventueel uit te breiden naar samenwerking met andere
culturele, educatieve, maatschappelijke actoren)
24. Studie omtrent
o het aanbod van het audiovisueel materiaal, in hoeverre voldoet dit aan de
doelstelling van de uitleendienst en beantwoordt dit aan de noden van de klant,
zowel in kwaliteit als in kwantiteit
o de manier van werken (reserveren, uitlenen, terugbrengen, betalen, …) van de
uitleenposten
o naambekendheid, welk beeld heeft de klant van de uitleendienst
25. Publieks- en tevredenheidsonderzoek naar de wekelijkse digitale nieuwsbrief: wie abonneert
zich, waarom, wat beschouwt men als grootste toegevoegde waarde, commentaren bij
opmaak, wat moet meer in beeld komen, wat ontbreekt, …
26. Communicatieplan voor TiNCK als provinciaal cultuurcentrum: inzetbare me dia in het
algemeen en mogelijkheden tot beter bekend maken website in het bijzonder.
27. Marktonderzoek naar de aanbieders van tickets on line en telefonisch: mogelijkheden,
voorwaarden, technologie, organisatiestructuur.
o
o
o

Vanuit de dienst Internetontwikkeling en dienst Communicatie
1. Usability: analyse van de gebruiksvriendelijkheid van de webcommunicatie van de provincie
2. Gebuik van internet/intranet in gemeenten in West-Vlaanderen
3. Net-marketing : communicatieplan voor de promotie van de provinciale website
4. Onderzoek (intern/extern) naar de mogelijkheid voor het aanbieden van geïntegreerde
publieke dienstverlening via internet: analyse van het dienstenassortiment
Vanuit de dienst Externe relaties, Europese Programma’s en Gebiedswerking
1. Bouwmeester: Vergelijking op Europees niveau. Taakstelling, profiel van een bouwmeester.
2. Leegstaande hoevegebouwen: Vergelijking op Europees niveau over hergebruik van
leegstaande hoevegebouwen. Instrumentarium?
3. Streekidentiteit: Identiteit van Regio’s in een Europese context. Hoe gedefinieerd? Welke rol
spelen regio’s? Hoe identiteit bewaren en verder ontwikkelen?
4. Bedrijventerreinen: Bedrijvigheid op het Platteland. Hoe wordt dit ingevuld in Europa? Hoe
wordt ruimtelijke kwaliteit verkregen? Wettelijk kader, etc.
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5. Uitwerken van een code voor goede recreatie in West-Vlaanderen. Veel mensen recreëren in
het landelijk gebied op verschillende manieren, een positieve gedragscode verzoent
gebruikers en inwoners
6. Onderzoek naar de manier waarop vormingswerk een bijdrage kan leveren tot de
informatieverstrekking en educatie rond natuur en milieu thema’s.
7. Ontwikkeling van een natuur - educatieve koffer voor specifieke doelgroepen (ouderen,
mensen met mentale handicap of mensen met visuele handicap), vertrekkende van de
bestaande natuur - educatieve koffers en beschikbare veldwerkmaterialen van de provincie.
8. Uitwerken van educatieve initiatieven t.b.v. scholen voor een nader te bepalen museum in
de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld van kinderen en de leerdoelstellingen
van het lager onderwijs. Daarbij kan vertrokken worden van de resultaten van een
onderzoek uitgevoerd in 2003 naar de educatieve werking van musea in de Leiestreek.
9. Detailstudie over één of meerdere beeldbepalende industriële gebouwen in de Leiestreek
met historisch belang voor de streek.
10. Socio - culturele studie omtrent de toekomstkansen voor heemkunde.Heemkunde is een
uitstervend fenomeen. Als we die kennis willen behouden en verder uitgediept willen zien,
moet er dringend jong bloed binnengehaald worden. Dit ligt echter niet zo voor de hand.
Deze studie gaat dieper in op deze problematiek.
11. Onderzoek naar de wenselijkheid en de uitwerking van een regionaal erfgoeddepot in de
regio Kortrijk.
12. Analyse van het culturele erfgoed en het erfgoedbeleid in de regio Kortrijk.
13. Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en afstemming van
de landbouwcollecties in West-Vlaanderen.
14. Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen
15. Culturele biografie schrijven van bepaalde West-Vlaamse regio’s aan de hand van het
erfgoed (naar analogie van de ‘Verbeelding van de Westhoek)
16. Mogelijkheden en beleidsopties voor het West-Vlaams erfgoedbeleid
17. Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan
(internationale) beurzen in de Leiestreek.
18. Tevredenheidonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek.
19. Uitwerken van educatief programma in en voor de Schipvaarthoeve.
20. Uitwerken van boerderijkoffer voor het basisonderwijs.
21. Onderzoek naar landbouw in het onderwijs: kennis bij leerkrachten over landbouw;
landbouw als thema in de klassen; bekendheid van de provinciale initiatieven (met een
analyse van de regionale verschillen, de verschillen in leeftijd, type school...). Hieruit
kunnen dan conclusies getrokken worden naar werking en dan meer specifiek naar
promotie.
22. Ontwikkelen van een online – lesproject voor leerlingen.
23. Verwerking van de gegevens van de ganzenschade in de Oostkust.
24. Kostprijsberekening voor waterzuivering en hemelwateropvang op een landbouwbedrijf.
a. Communicatiestudie voor “Leiestreek Hoeveproducten” – “Hoeveproducten het
Brugse Ommeland”
b. Communicatiestrategie om het netwerk “Leiestreek hoeveproducten” beter bekend te
maken.
25. Casestudie waarbij een marketingstrategie uitgewerkt wordt op bedrijfsniveau.
26. Haalbaarheidstudie .iv.m het organiseren van een boerenmarkt, al dan niet in een
grensoverschrijdend kader, in het Interfluvium.
27. Voor de vzw 't Boerenlandschap kunnen volgende onderwerpen:
a. Uitwerking grondstoffenbank.
b. Opzetten activiteitenkalender voor landschapsfonds.
c. Opzetten website vzw ’t Boerenlandschap.
28. Kritische succesfactoren bij verbredingsinitiatieven.
29. Onderwerpen rond groene zorg.
30. Ontwerp van format voor leden netwerken.
31. Onderwijs van het Nederlands in de grenszone.
32. Onderzoek van de impact van het Interreg – programma op de grensregio +.
33. Studie naar de mogelijkheden van een juridisch statuut voor de grensoverschrijdende regio.
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34. Samenbrengen / op elkaar afstemmen van het kaartmateriaal (waterlopen, hydraulische
netwerken) aan beide zijden van de grens (Vlaanderen – Noord – Frankrijk)
35. Onderzoekswerk – studiewerk omtrent het samenwerkingsplatform tussen West –
Vlaanderen en Duinkerke
36. Toestand en evolutie van onderwijs in Nederland en Noord – Frankrijk
37. Twintig jaar decentralisatie in Frankrijk
38. “De immobiliënmarkt aan de kust”
a. beschrijving
b. aandachtspunten:
c. druk op de woningmarkt voor de permanente kustbewoners
d. klasseringsbeleid met voor - en nadelen
e. de instelling van beschermde ‘hotelzones’
f. voorstellen van beleidsmaatregelen ter remediëring
39. Leefbaarheid in West – Europese kustregio’s
40. Onderzoek naar de oorzaken van de lagere sterfteleeftijd in kustregio’s in Zuid -Engeland,
Vlaanderen en Frankrijk
41. Toekomst van de visserijsector
42. Studie rond de geschiedenis van oude scheepswerven in West – Vlaanderen: inventarisatie,
evolutiebeschrijvingen en (eventueel) actuele mogelijkheden rond gebruik ( bijvoorbeeld
voor renovatie en authentieke schepen) en ontsluiting voor het publiek: ook de technische
aspecten zouden kunnen behandeld worden: hoe werkte het allemaal of bijvoorbeeld ook
hoe functioneerde de sector (georganiseerd, concurrentie, economisch belang, …)
43. Studie rond de geschiedenis (of bepaalde periode(s) uit die geschiedenis) van de visserij aan
de West – Vlaamse kust (strandvisserij en zeevisserij)
44. Hotelbeschermingszones aan de kust
a. analyse van situatie nu en evolutie
b. hotelbeschermingszones: de praktijk in het buitenland
c. analyse van toepassingsmogelijkheden aan de kust
d. voorstel voor een concrete aanpak terzake
45. Een analyse maken de actoren aan de kust die een betrokkenheid hebben bij kustbeheer.
Gekoppeld hieraan: opmaken van een analyse over de belangen,de rol en de bezorgdheden
van de burgers,de NGO ’s en het bedrijfsleven inzake kustzonebeheer.
46. Onderzoek naar de slaagkans voor manuele strandreiniging aan de Belgische kust. Analyse
van de effecten, reacties van betrokkenen (gemeenten, strandbezoekers, technische
diensten) en de impact.
47. Vergelijkende studie van standpunt/attitude/maatregelen t.o.v. klimaatverandering van
verschillende Europese landen
48. De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West – Vlaanderen met de
nieuwe toegetreden Europese lidstaten
49. De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West – Vlaanderen met China
50. De impact van de Europese regelgeving op de lokale besturen
51. Onderzoek naar verbetering van imago West – poort als logistieke hub voor aanvoer en
doorvoer, versterking positie t.a.v. Zuideuropese en Franse markt.
52. Onderzoek naar impact van multimodaal platform Dourges op de transportstromen van en
naar West – Vlaanderen.
53. Europa en de burger: ligt de burger wakker van Europa? Is er nood aan een informatie en
een beter informatiebeleid? Welke zijn hiervoor de geschikte communicatiemiddelen
(website, CD rom, infosessie, lezing, debat, etc.)
54. Gericht naar architectuuropleidingen: Ontwerpen van een landbouwloods die voldoet aan de
functionele verwachtingen van de moderne landbouw, maar die tegelijkertijd een streling
voor het oog is, ipv een doorn in het oog/landschap. Daarbij aandacht voor
reproduceerbaarheid, materiaalgebruik, kleurgebruik materialen...
55. Europese subsidiewegwijzer
56. Europese regels m.b.t concurrentie/aanbesteding/de minimis
57. Inleiding tot Europees recht en de relevantie voor lokale besturen: voorbeelden van
Europese rechtspraak
58. Invloed Europese programma’s op de ontwikkeling van West – Vlaanderen
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59. Onderzoeksopdracht herprofilering van lokale dorpsinfrastructuur
Economie
1. Analyse exportgebonden sectoren in de provincie West-Vlaanderen
2. Analyse klassieke transportsector in de provincie West-Vlaanderen
3. Analyse van de meubelsector, met aanduiding van import- en exportprofiel
4. Analyse van de sector van de binnenhuisdecoratie, inclusief import- en exportprofiel
5. Analyse visverwerkende industrie in West-Vlaanderen, inclusief aanvoer en doorvoer
6. Analyse van de groententeelt en groenteverwerkende industrie in de provincie
7. Analyse van de veeteelt en de vleesverwerkende industrie in de provincie, import- en
exportprofiel
8. Analyse van de multimedia-sector, de film- en de beeldindustrie in de provincie WestVlaanderen, met aanduiding van netwerken, specialisaties en strategiëen,
9. Analyse onderzoekscentra en kenniscentra in de provincie West-Vlaanderen, met aanduiding
van (interne en externe) netwerken, specialisaties en toekomstige strategieën
10. Analyse relatie kenniscentra en indust rie in de provincie West-Vlaanderen
11. Analyse van kapitaalaanbod in de provincie West-Vlaanderen
12. Analyse internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoekscentra in WestVlaanderen (ad hoc en strategisch)
13. Onderzoek naar mogelijkheid tot het aantrekken van transport-integrators in de provincie
West-Vlaanderen
14. Analyse van de bestaande European Distribution Centra in de provincie West-Vlaanderen
15. Onderzoek naar verbetering koeltechnologie voor de behandeling en transport van verse vis
16. Onderzoek naar verbetering koeltechnologie voor de behandeling en transport van verse
groenten
17. Ontwikkeling cruise-industrie in de havens van Zeebrugge/Oostende, inclusief
hinterlandontsluiting
18. Analyse van de sociaal- economische waarde van de jachthavens, en de gerelateerde
dienstverlening en industrie in de provincie West-Vlaanderen.
Vanuit Westtoer:
Afdeling Productontwikkeling:
1. Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. bezoekersonthaalinfrastructuren.
2. Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. diverse (nietopenlucht) bezoekersinfrastructuren (evocaties, museale inrichtingen, cultuurtoeristische
projecten, …)
3. Publieksonderzoek bij gebruikers van diverse “drukwerken” (en dit m.b.t. “leesbaarheid,
nuttige/bruikbare informa tie, noodzaak, presentatie…): brochures, kaarten, …
Afdeling Strategische Planning, Onderzoek en Databaheer:
1. Publieks- en tevredenheidonderzoek bij gebruikers van recreatieve routes in WestVlaanderen (fietsroutes, wandelpaden, ruiterroutes).
2. Publieksonderzoek bij gebruikers van streek websites voor toerisme in West-Vlaanderen.
3. Onderzoek naar één of ander aspect van openluchtrecreatief gedrag van de West-Vlaamse
bevolking.
4. Onderzoek bij tweede verblijvers aan de Kust omtrent frequentie van gebruik van tweede
verblijven, evaluatie van het kustproduct, verwachtingen.
5. Plattelandstoerisme: onderzoek naar segmenten van kwaliteitszorg en labeling in andere
landen.
6. Publieks- en tevredenheidonderzoek bij bezoekers van provinciale domeinen.
7. Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen.
8. Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse streekgerechten (? streekproducten)
9. Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan
(internationale) beurzen in de Leiestreek.
10. Tevredenheidonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek.
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43. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 1 juni 2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 12 juni 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 1 juni 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
1 JUNI 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM op 6
juni 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO op
19 juni 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op 28
juni 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Transbeton-Devooght te
Wingene definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Degroote en Terra Plant te
Wingene definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Joris Ide te Wingene definitief
vastgesteld.
De provincieraad heeft de verlenging van de termijn voor definitieve vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Sadef te Hooglede-Gits goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verlenging van de termijn voor definitieve vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en het bijhorend onteigeningsplan Turbo’s Hoet te
Hooglede-Gits goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verlenging van de termijn voor definitieve vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Voeders Degrave te Staden goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verlenging van de termijn voor definitieve vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Vergro nv te Meulebeke goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verlenging van de termijn voor definitieve vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en het bijhorend onteigeningsplan Unic Design te
Meulebeke goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid
bedrijf Abbeloos-Hapl’o te Dentergem voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De provincieraad heeft het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid
bedrijf Orotex te Oostrozebeke ongunstig geadviseerd.
De provincieraad heeft het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid
bedrijf Agristo te Harelbeke voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
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15. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie
voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem goedgekeurd.
16. De provincieraad heeft de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006 goedgekeurd.
17. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
vernieuwen van de stookplaats en onderstations in het Provinciaal Technisch Instituut te
Kortrijk, met raming ten bedrage van 1.529.797,25 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
18. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
consolideren van de oorlogsrestanten Frontzate gelegen langs de oude spoorwegbedding
Nieuwpoort-Diksmuide, met raming ten bedrage van 225.751,49 euro (incl. BTW)
goedgekeurd.
19. De provincieraad heeft het ontwerp van de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
aanleggen van een vrijliggend fietspad in de Zuidstraat-Reningesteenweg, grondgebied LoReninge (gemeentewegen), met raming ten bedrage van 1.142.281,99 euro (incl. BTW),
waarvan 700.231,34 euro ten laste van de Provincie en 442.050,75 euro ten laste van de
gemeente Lo-Reninge, alsook de specifieke financieringsovereenkomst goedgekeurd.
20. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Krombeekseweg en de Leeuwerikstraat (1ste
fase Diepemeers-Nonnenstraat), grondgebied Poperinge en Vleteren (gemeentewegen), met
raming ten bedrage van 1.017.261,52 euro (incl. BTW), waarvan 468.674,14 euro ten laste
van de Provincie, 509.092,98 euro ten laste van de stad Poperinge en 39.494,40 euro ten laste
van de gemeente Vleteren, alsook de specifieke financieringsovereenkomst goedgekeurd.
21. De provincieraad heeft de beheersovereenkomst tussen de provincie West-vlaanderen en de
POM West-Vlaanderen voorwaardelijk goedgekeurd.
22. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VMW op 9
juni 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten goedgekeurd.
23. De provincieraad heeft mevrouw Katrien Feys en de heer Frank De Baere aangeduid als
provinciale stedenbouwkundige ambtenaren voor de provincie West-Vlaanderen.
24. De provincieraad heeft het provinciaal subsidiereglement inzake kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden goedgekeurd.
25. De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de
overlegplatforms Jeugd en Welzijn goedgekeurd.
26. De provincieraad heeft het provinciaal reglement inzake de promotie van West-Vlaamse
producties voor jongeren goedgekeurd.
27. De provincieraad heeft het provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van
audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal goedgekeurd.
28. De provincieraad heeft de schenking van boeken van de Kerkfabriek van de Engelse kerk te
Brugge aanvaard.
29. De provincieraad heeft de schenking van een gedenkplaat van Captain Fryatt aan de provincie
West-Vlaanderen door de kerkfabriek van de voormalige Saint Peter’s and Saint Catherine’s
Anglicaane kerk te Brugge aanvaard.
30. De provincieraad heeft de wijziging van de benaming van de rekeningen bijzonder ontvanger
van de Groendienst en van de dienst Welzijn met ingang vanaf 1 januari 2006 goedgekeurd.
31. De provincieraad heeft akte genomen van het financieel verslag 2005 en de actuariale studie
2006 van het pensioenfonds Ethias.
44. Reglement houdende subsidiëring van de overlegplatforms Jeugd en Welzijn
Dienst en referte : Welzijn P06-8-4-14-A
Brugge, 13 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
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In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de
beslissing van 1 juni 2006 van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende invoering van het
reglement houdende subsidiëring van de overlegplatforms Jeugd en Welzijn.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de overlegplatforms jeugd en
welzijn
De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Overwegende dat het jeugdbeleid veel facetten kent en een intersectoraal en geïntegreerd
beleid noodzakelijk is om tot duurzame beleidslijnen te komen, te meer wanneer zij ook
regionaal uitgetekend worden,
§ Gelet op het provinciaal jeugdwerkbeleidsplan 2003 - 2007, waarbinnen het ondersteunen
van intergemeentelijke en sectoroverschrijdende samenwerking in de doelstellingen werd
opgenomen,
§ Overwegende dat het aldus wenselijk is intergemeentelijk overleg omtrent een jeugdwerken -welzijnsbeleid, onder bepaalde voorwaarden, financieel te ondersteunen,
§ Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet en het verzoek van de betrokken regio om het
bovenlokaal werken te ondersteunen,
§ Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen is subsidiëringsmodaliteiten vast te
stellen,
§ Gelet op artikel 65 van de provinciewet,
§ Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde,
besluit
Artikel 1.
Doel
De provincie kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit reglement en binnen de perken van het
op de goedgekeurde begroting voorziene krediet subsidies verlenen voor de werking van de door de
Bestendige Deputatie erkende regionale platforms voor Jeugd en Welzijn in West-Vlaanderen.
Artikel 2
Voorwaarden in hoofde van de aanvrager
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het regionale platform Jeugd en Welzijn erkend zijn
door de Bestendige Deputatie. Om erkend te worden moet aan volgende voorwaarden worden
voldaan:
1. het platform is, hetzij een feitelijke vereniging, hetzij een vereniging zonder winstoogmerk,
hetzij een vereniging met een specifieke juridische vorm door de wet- of decreetgever
opgelegd;
2. het werkterrein van het platform komt overeen met het werkterrein van een of meerdere
regionale welzijnsraden in West-Vlaanderen. (Binnen eenzelfde regio kan slechts één
platform worden gesubsidieerd. Indien voor eenzelfde regio meerdere netwerken een
aanvraag indienen, worden deze aanvragen als onontvankelijk beschouwd.);
3. het platform overlegt minstens 5 maal per jaar;
4. op jaarbasis participeren minstens 66 % van de gemeentelijke jeugddiensten, binnen de
regio van het platform, aan het overleg,
5. het platform moet een actieve participatie aantonen van leden uit ten minste drie van de
volgende sectoren: gezinssector, gehandicaptensector, seniorensector, minderheden,
maatschappelijk opbouwwerk, algemeen welzijnswerk, jeugdwelzijnswerk, bijzondere
jeugdbijstand, tewerkstelling en arbeid, gezondheidszorg, sociale huisvesting, onderwijs,
cultuur en justitie;
6. het platform zorgt voor een vertegenwoordiging in de provinciale jeugdraad;
7. het platform moet een boekhouding voeren en deze zodanig organiseren dat de financiële
controle van de provincie i.v.m. de aanwending van de provinciale toelage mogelijk is;
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8. het platform moet de administratieve en financiële controle van de provincie aanvaarden.
Artikel 3
Voorwaarden in hoofde van de werking
Jaarlijks moet door het platform een actieplan m.b.t. de werking opgesteld worden. Dit actieplan
bevat per actie de partners, de timing, de indicatoren, de vooropgestelde resultaten en de relatie
met ander welzijnsoverleg. De acties moeten een duidelijke relatie hebben met sectoren, vernoemd
in artikel 2.5 .
Artikel 4
Grootte en aanwending van de subsidie
De jaarlijkse provinciale subsidie is gelijk aan de gezamenlijke gemeentelijke subsidies voor het
platform in het voorgaande jaar.
De subsidie kan zowel voor personeels- als voor werkingskosten, m.i.v. duurzame roerende
gebruiksgoederen, aangewend worden.
Artikel 5
Aanvraag van de subsidie
Vóór 1 maart moet de aanvraag voor de subsidie voor de werking van het lopende jaar ingediend
worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Dienst Welzijn, sectie
Jeugdbeleid, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries.
De aanvraag is vergezeld van volgende stukken:
1. het actieplan, opgemaakt volgens de modaliteiten vastgelegd door de Bestendige Deputatie,
en de begroting van het lopende jaar;
2. het werkingsverslag van het voorbije jaar waaruit blijkt dat voldaan werd aan de vereisten
in artikel 2;
3. de rekening van het voorbije jaar;
4. een opgave van de zetel of het secretariaat van het platform en het rekeningsnummer
waarop de subsidie kan gestort worden.
De Bestendige Deputatie kan het gebruik van een eenvormig aanvraagformulier opleggen.
Artikel 6
De Bestendige Deputatie kan door de bevoegde dienst alle onderzoeken laten instellen en
documenten laten voorleggen, teneinde de naleving van de erkenningsvoorwaarden en
verplichtingen te controleren. Tevens kan ze alle maatregelen treffen die ze nodig of nuttig acht
voor het toekennen of uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van het reglement.
Artikel 7
De Bestendige Deputatie beslist over alle betwiste of niet door dit reglement voorziene
gevallen.
Artikel 8
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien blijkt dat de
voorwaarden van dit reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de Bestendige
Deputatie beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidies,
onverminderd de toepassing van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op
de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Artikel 9
Onderhavig reglement treedt in werking op 01.07.2006. In afwijking van artikel 5 moet de
aanvraag met betrekking tot de subsidie, verbonden aan de provinciale begroting 2006,
worden ingediend voor 1 september 2006.
Brugge, 1 juni 2006
de Provinciegriffier
Hilaire Ost

de Voorzitter
Jean de Bethune

45. Wijziging provinciaal reglement inzake de promotie van West-Vlaamse producties
voor jongeren
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Dienst en referte : Welzijn P06-8-4-05-1
Brugge, 13 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de
beslissing van 1 juni 2006 van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende invoering van de
wijziging van het provinciaal reglement inzake de promotie van West-Vlaamse producties voor
jongeren.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

Wijziging Provinciaal reglement inzake de subsidiëring en promotie van producties en
vormingsprogramma’s
De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op de grote vraag aan betaalbare en kwalitatief waardevolle producties ten behoeve
van initiatieven voor jongeren;
§ Gelet op het feit dat de provincie een inclusief beleid wenst te voeren naar alle kinderen,
ongeacht hun eventuele handicap of maatschappelijke uitsluiting;
§ Overwegende dat het bieden van een financiële tussenkomst bij het inhuren van
kadervorming, workshops of optredens, de jeugdinitiatieven toestaat een beter aanbod te
verzorgen;
§ Gezien de kostprijs voor de organisatie van initiatieven, gericht op een inclusief jeugdwerk,
geen belemmering mag vormen;
§ Overwegende dat er voor bepaalde onderwerpen of werkvormen geen degelijk aanbod in
West-Vlaanderen aanwezig is en de West-Vlaamse initiatieven deze producties uit andere
regio’s dienen aan te trekken;
§ Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan inzake het West-Vlaams jeugdbeleid;
§ Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen is modaliteiten vast te stellen;
§ Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet en artikels 65 en 85 van de provinciewet, Gezien
het aanbod van bovenlokaal belang is;
§ Gehoord de heer Dirk De fauw, Gedeputeerde;
besluit:
Artikel 1
Worden vervangen of toegevoegd in het provinciaal reglement inzake de subsidiëring en promotie
van producties en vormingsprogramma’s ten behoeve van jongerenorganisaties dd. 28 oktober
2004:
§ aan artikel 3.1 wordt toegevoegd: “Verenigingen die reeds gesubsidieerd worden op basis
van een provinciaal reglement of een nominatieve inschrijving op de begroting, komen niet
voor subsidiëring, binnen dit reglement, in aanmerking.”
§ aan artikel 3.2 wordt toegevoegd: “en de uitvoering van het project”.
§ aan artikel 5 wordt toegevoegd: “5.3 Het subsidiebedrag bedraagt maximum 90 % van het
honorarium van de productie en maximum 1.000 euro per manifestatie, wanneer het een
productie betreft in het kader van inclusief jeugdwerk. De Bestendige Deputatie beslist
omtrent de financiële tussenkomst, per productie, op advies van de adviescommissie.”
§ artikel 7 wordt vervangen door: “Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de
begunstigde voldoen aan de geldende voorwaarden in dat verband”.
Artikel 2
1. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 juli 2006.
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2. De bestendige deputatie wordt ertoe gemachtigd een gecoördineerde versie van het
reglement op te stellen.
Brugge, 1 juni 2006
de Provinciegriffier
Hilaire Ost

de Voorzitter
Jean de Bethune

46. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor de
abonnementskosten van een personenalarmsysteem
Dienst en referte : Dienst Welzijn, P/06/8/5/14
Brugge, 13 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de
beslissing dd. 01 juni 2006 van de Provincieraad betreffende het provinciaal reglement betreffende
het toekennen van een premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor de
abonnementskosten van een personenalarmsysteem
De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op het provinciaal reglement van 2 april 1992 (en wijzigingen) houdende
tegemoetkoming in sommige kosten van een telefoontoestel en een draadloos
telefoontoestel of een ander speciaal communicatieapparaat en van een
personenalarmtoestel bij personen met een ernstige handicap of langdurig ziekte en/of
hoogbejaarde personen;
§ Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
§ Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet;
§ Gelet op artikel 2 van het Provinciedecreet;
§ Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te
situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging;
§ Overwegende dat een administratieve vereenvoudiging zich opdringt;
§ Gelet op het advies van de Provinciale Ouderenadviesraad;
§ Gehoord de heer gedeputeerde Dirk De fauw in zijn verslag.
besluit:
Artikel 1
Om het zelfstandig wonen van personen met beperkingen omwille van een ernstige handicap of
langdurige ziekte te ondersteunen, kan de Provincie, binnen de perken van het krediet op de
begroting, een premie verlenen voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem.
Artikel 2
Voor de toepassing wordt verstaan onder een personenalarmsysteem: een toestel dat via een vaste
telefoonlijn is aangesloten op een hulpcentrale die dag en nacht operationeel is en voor een
gewaarborgde opvolging van elke noodoproep instaat door opeenvolgende oproepen van
contactpersonen en eventueel van officiële hulpdiensten, waardoor een dringende hulpverlening
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mogelijk is.
Artikel 3
Voorwaarden om voor de premie in aanmerking te kunnen komen:
- de aanvrager moet gedomicilieerd zijn in de Provincie West-Vlaanderen;
- hij dient alleen te wonen ofwel samen te wonen met maximaal één persoon die eveneens aan de
voorwaarden van dit reglement voldoet;
- hij dient te genieten van het sociaal telefoontarief bij de aanbieder van de vaste telefonie in de
woning van de aanvrager;
- de aanvrager moet binnenshuis ernstige mobiliteitsprobleme n hebben.
Artikel 4
1. De premie wordt slechts verleend voor de kosten gemaakt vanaf de datum waarop de aanvraag
volledig en conform de gestelde vereisten wordt ontvangen. Voor de periode dat de aanvraag
onvolledig blijft, kan er geen premie worden verleend.
2. De premie bedraagt maximaal 12,5 euro per maand en per aanvrager en wordt eenmaal per
jaar uitbetaald.
3. De premie dient jaarlijks uiterlijk op 1 maart te worden aangevraagd. Ze wordt slechts
toegekend en uitbetaald wanneer het personenalarmsysteem minimaal drie maanden werd
gehuurd gedurende het afgelopen kalenderjaar.
4. De premie wordt op de financiële rekening van de aanvrager of van de persoon die hij
schriftelijk aanduidt, betaald.
5. Na het overlijden van de aanvrager kan de premie nog worden aangevraagd en uitbetaald aan
de persoon die een volmacht kan voorleggen tot afhandeling van de nalatenschap of aan de
aangestelde notaris.
6. De cumulatie van deze premie met de premies die eventueel door andere instanties worden
verleend, mag het bedrag van de totale kosten niet overschrijden.
Artikel 5
De eerste aanvraag gebeurt door de aanvrager zelf of door de dienst maatschappelijk werk van het
ziekenfonds of het OCMW of door het erkend Regionaal Dienstencentrum, met het opgelegde
aanvraagformulier, waarbij de volgende bewijsstukken gevoegd worden:
1. Een kopie van de laatst beschikbare factuur van de aanbieder van de vaste telefoonlijn waaruit
het toekennen van het sociaal telefoontarief door deze telefoonmaatschappij blijkt;
2. Een kopie van de door de aanvrager ondertekende huurovereenkomst van het
personenalarmsysteem met vermelding van begin- en einddatum van de huur, de prijs en de
coördinaten van de hulpcentrale.
3. Een sociaal verslag, opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst ma atschappelijk
werk van het ziekenfonds of het OCMW of door het erkend Regionaal Dienstencentrum waarin
de mobiliteitsproblemen van de aanvrager worden bevestigd.
Artikel 6
Voor een tweede en volgende aanvraag moet enkel
1) een kopie van de factuur op naam van de aanvrager en een betalingsbewijs van de laatste
maand van de huurperiode van het personenalarmsysteem waarvoor een premie wordt
gevraagd;
ofwel
2) de vermelding van de naam van de aanvrager op een lijst die jaarlijks en uiterlijk op 1 maart
wordt ingediend door de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of het OCMW of door
het erkend Regionaal Dienstencentrum, met opgave van het rijksregisternummer, de
huurperiode van het personenalarmsysteem waarvoor een premie wordt gevraagd en de datum
van de laatste betaling;
worden ingediend met vermelding van het door de Provincie toegekende dossiernummer van
de aanvrager.
Artikel 7
Personen komen niet in aanmerking voor deze premie indien ze wonen in een hotel, een rusthuis of
rust- en verzorgingstehuis voor senioren, serviceflats voor senioren, diensten zelfstandig wonen
voor personen met een handicap, of een andere vorm van gemeenschapsleven, zelfs in een
afzonderlijke kamer.
Indien de aanvrager niet langer voldoet aan één of meer van de in dit besluit gestelde voorwaarden
om van een premie te genieten, moet hij de dienst welzijn van de Provincie hiervan onmiddellijk op
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de hoogte brengen.
Onterecht ontvangen bedragen wegens onvolledige of valse verklaringen dienen op eenvoudig
verzoek onmiddellijk aan de Provincie terug te worden betaald en tevens kan de betrokkene van
een verdere premie in de kosten bedoeld bij dit reglement worden uitgesloten.
Artikel 8
De bestendige deputatie is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij nuttig acht
teneinde de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan.
Zij kan beslissen dat andere bewijsstukken dienen voorgelegd te worden of de bevoegde provinciale
dienst met een onderzoek gelasten indien dit voor de behandeling van de aanvraag nodig is.
De bestendige deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet
voorzien zijn in dit reglement.
Zij is ertoe gemachtigd om het bedrag in artikel 4. 2 per volledig kalenderjaar te wijzigen.
Artikel 9
Overgangsma atregel
De principiële beslissingen tot het toekennen van de tegemoetkomingen in de abonnementskosten
van een personenalarmsysteem genomen op grond van het besluit van 2 april 1992 worden
afgehandeld overeenkomstig artikel 6.
Artikel 10
Het provinciaal reglement van 2 april 1992 (en wijzigingen) houdende tegemoetkoming in sommige
kosten van een telefoontoestel en een draadloos telefoontoestel of een ander speciaal
communicatieapparaat en van een personenalarmtoestel bij personen met een ernstige handicap of
langdurig ziekte en/of hoogbejaarde personen, wordt opgeheven.
Artikel 11
De bepalingen van dit reglement treden in werking op 1 juli 2006.
Brugge 1 juni 2006
de Provinciegriffier
Hilaire Ost

BESTUURSMEMORIAAL NR. 11 – 2006

de Voorzitter
Jean de Bethune

122

BESTUURSMEMORIAAL

VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 12 van 30 juni 2006
47.
48.
49.
50.
51.

Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2006.
Subsidiereglement kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen
Vaststelling van drie boekhoudtechnische Begrotingswijzigingen 2006 en de 1e
Begrotingswijziging 2006.
Neerlegging rekeningen dienstjaar 2004 provincie West-Vlaanderen.
Aanstelling van provinciale stedenbouwkundige ambtenaren
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47. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2006.
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2006-PG
Brugge, 16 juni 2006.
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op 21
juli 2006 in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal worden gezongen.
Indien andere godsdiensten mij zouden meedelen dat zij ter gelegenheid van dit feest een
plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens meedelen aan de lokale besturen.
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen.
48. Subsidiereglement kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen
Dienst en referte : MiNaWa Sectie Milieubeleidsplanning-onderbouwing, hinder- en waterbeleid
Brugge, 22 juni 2006
Aan de gemeentebesturen
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Als uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het provincieblad de
beslissing dd. 01.06.2006 van de Provincieraad betreffende het Provinciaal Subsidiereglement voor
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Provinciaal subsidiereglement inzake kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die
door de gemeenten uitgevoerd worden
De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
§ Gelet op het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en
de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
§ Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet;
§ Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet;
§ Gelet op het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2001, inzonderheid op artikel 2;
§ Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de
subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten
uitgevoerd worden
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§ Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden;
§ Overwegende dat om tot de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen te
komen het wenselijk is om aanvullende financiële stimulansen te voorzien, naast het aanbod
van de Vlaamse Overheid;
§ Overwegende dat het Provinciebestuur het brongericht aanpakken van erosie in WestVlaanderen wil ondersteunen;
besluit
Hoofdstuk I : algemene bepalingen
Artikel 1
In dit besluit wordt, in analogie met Artikel 1 uit het Erosiebesluit, verstaan onder
§ kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen: maatregelen met het oog op een brongerichte
aanpak van de beheersing van bodemerosie en de eventueel daarmee gepaard gaande
modderoverlast. De maatregelen zijn gericht op het afremmen of opvangen van het
oppervlakkig afstromend water op de percelen of zo snel mogelijk na het verlaten van de
percelen, zodat bodemerosie voorkomen wordt en de sedimentlast van het afstromende water
beperkt wordt;
§ erosiebestrijdingswerken: inrichtingswerken, verspreid over het hele grondgebied van de
gemeente, of over een deel ervan, met het oog op een brongerichte aanpak van de beheersing
van bodemerosie en de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast. De werken
gebeuren ter uitvoering van een door AMINAL, afdeling Land goedgekeurd gemeentelijk
erosiebestrijdingsplan;
§ gemeentelijk erosiebestrijdingsplan: een plan voor het hele grondgebied van de gemeente,
of voor een deel ervan, waarin de probleemstelling van de bodemerosie en de eventueel
daarmee gepaard gaande modderoverlast, de prioritaire knelpunten en de brongerichte aanpak
ervan, worden beschreven. Het plan bestaat uit een tekstgedeelte en bijbehorende kaarten.
Artikel 2
De Bestendige Deputatie stelt een provinciale werkgroep erosie aan.
Hoofdstuk II: aard van de maatregelen en bepaling van de subsidie
Artikel 3
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de provincie WestVlaanderen, kunnen door de Bestendige Deputatie subsidies worden verleend aan kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen. Deze maatregelen dienen opgenomen te zijn in een goedgekeurd
erosiebestrijdingsplan en dienen uitgevoerd te worden door de gemeente of in opdracht van de
gemeente. Enkel gemeentes kunnen in het kader van dit reglement subsidie aanvragen. De subsidie
bedraagt 15% van het totale bedrag van de kosten van de kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen, bepaald volgens artikel 7 van het Erosiebesluit. De maximale
subsidie die de gemeente kan ontvangen voor de erosiebestrijdingsmaatregelen is 90% van de
totale kosten (inclusief de subsidie van andere overheden).
Artikel 4
De Bestendige Deputatie kan periodiek en voor een bepaalde termijn de prioriteiten vast stellen
waarbinnen kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen in aanmerking komen voor betoelaging. De
provinciale werkgroep inzake erosie kan een gemotiveerd voorstel aan de Bestendige Deputatie
voorleggen. De provinciale werkgroep inzake erosie kan zich hiertoe laten bijstaan door externe
deskundigen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie worden, na vastlegging
van de prioriteiten door de Bestendige Deputatie bekend gemaakt.
Hoofdstuk III: de procedure
Artikel 5
Om in aanmerking te komen voor een provincietoelage voor het uitvoeren van kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen, dient de gemeente een aanvraag voor subsidie in te dienen. Bij de
aanvraag voor subsidie moet een kopie gevoegd zijn van de goedgekeurde definitieve aanvraag bij
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het Vlaamse Gewest , AMINAL Afdeling Land. De aanvraag dient per aangetekend schrijven gericht
te zijn aan de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Abdijbeke,
Dienst Waterlopen, Abdijbekestraat 9, B-8200 Sint-Andries.
Na de ontvangst van de goedgekeurde definitieve aanvraag van het Vlaamse Gewest (mee te
sturen met de subsidie-aanvraag) wordt de gemeente door het provinciebestuur op de hoogte
gebracht van het bedrag van de principiële goedkeuring van de aanvraag of van het niet voldoen
van de aanvraag aan de voorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van een provincietoelage voor het uitvoeren van
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen, dient de gemeente een aanvraag voor uitbetaling per
aangetekend schrijven te bezorgen aan de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciehuis Abdijbeke, Dienst Waterlopen, Abdijbekestraat 9, B-8200 Sint-Andries. Deze aanvraag
dient volgende stukken te bevatten:
§ een kopie van de goedgekeurde eindafrekening van het Vlaams Gewest, AMINAL Afdeling
Land en
§ een staving van uitvoering van de werken en
§ een bewijs waarmee vastgesteld kan worden dat binnen de 3 jaar na de datum van de
principiële goedkeuring van de Bestendige Deputatie, de maatregelen uitgevoerd zijn.
Hoofdstuk IV: betaling van de subsidie
Artikel 6
De provincietoelage voor het uitvoeren van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen wordt
berekend op basis van de goedgekeurde eindafrekening door het Vlaamse Gewest aan de
gemeente. In afwijking van artikel 3 wordt de subsidie verleend voor zover de gevraagde subsidie
niet meer dan 10% hoger is dan het bedrag van de principiële goedkeuring van de Bestendige
Deputatie.
Artikel 7
De provincietoelage voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kan niet
gecumuleerd worden met andere subsidies van de Provincie.
Artikel 8
De provincietoelage, die slechts zal toegekend worden binnen de perken van het daartoe
goedgekeurd begrotingskrediet, wordt in één enkele schijf uitbetaald.
Hoofdstuk V: slotbepalingen
Artikel 9
Het betrokken gemeentebestuur verbindt er zich toe de gesubsidieerde kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen op een duurzame manier (20 jaar) in stand te houden. Dit kan ofwel
door een eigen beheer te voeren ofwel in samenspraak met derden.
Artikel 10
De begunstigde houdt zich aan de voorwaarden en bepalingen opgenomen in het provinciaal
reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie,
aangenomen in de provincieraad van 31/04/05 en latere wijzigingen.
Artikel 11
Het betrokken gemeentebestuur verbindt er zich toe de gesubsidieerde kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen die gesitueerd zijn in het werkingsgebied van een Regionaal
Landschap voor kennisgeving aan het betrokken Regionaal Landschap toe te sturen.
Artikel 12
De Bestendige Deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten
instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en
maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de toelagen
en voor de uitvoering van dit reglement.
Artikel 13
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien blijkt dat de voorwaarden
van onderhavig besluit niet of niet meer worden nageleefd kan de Bestendige Deputatie beslissen
tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidies, alsook tot uitsluiting van
verdere betoelaging.
Artikel 14
Dit reglement is van toepassing met ingang van 1.6.2006.
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Brugge, 1 juni 2006
De Provinciegriffier,
(get) Hilaire Ost

De Voorzitter,
(get.)Jean de Bethune

49. Vaststelling van drie boekhoudtechnische Begrotingswijzigingen 2006 en de 1e
Begrotingswijziging 2006
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2006/472.2 TW 1,2 en 3, BW 1
Brugge, 27 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 68 van de Provinc iewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de
beslissingen van de Provincieraad dd. 23 februari 2006, 27 april 2006 en 29 juni 2006 houdende
vaststelling van drie begrotingstechnische wijzigingen voor het dienstjaar 2006 en de eerste
begrotingswijziging 2006. Het Rekenhof geeft in haar brief van 9 mei 2006 advies bij de eerste
begrotingswijziging 2006.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Pages
/begroting2006.aspx
50. Neerlegging rekeningen dienstjaar 2004 provincie West-Vlaanderen
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2006/rek 2004
Brugge, 30 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de
neerlegging van de rekeningen van de provincie West-Vlaanderen over het dienstjaar 2004 n.a.v.
de goedkeuring door de Provincieraad in zitting van 27 april 2006.
De rekeningen liggen ter inzage van eenieder op de dienst Financiën van de Provincie gedurende
één maand.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/
51. Aanstelling van provinciale stedenbouwkundige ambtenaren
Dienst en referte: R.O. Algemeen 2006/1ter
Brugge, 30 juni 2006
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Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik geef u kennis van het besluit van de Provincieraad d.d. 01/06/2006 houdende aanstelling van de
heer Frank De Baere, architect en mevr. Katrien Feys, adjunct-adviseur, als provinciaal
stedenbouwkundige ambtenaren.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,

De gouverneur,

(get.)Hilaire OST

Paul Breyne

De Provincieraad van West-Vlaanderen
§
§
§
§
§

§

§

§
§
§
§
§
§

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening,
zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19/5/2000 (gewijzigd 7/7/2000) tot
vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van
ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;
Gelet op zijn besluit van 29 juni 2000, houdende vaststelling van het aantal provinciale
stedenbouwkundige ambtenaren;
Overwegende dat de eerst aangestelde provinciale ambtenaar (dhr. Paul Gheeraert)
ondertussen op rustpensioen is gesteld;
Overwegende dat in de voorbije periode een aantal vergelijkende examens werden
georganiseerd voor de aanwerving van twee adjunct-adviseurs met een bijko mend diploma
met het oog op aanstelling als stedenbouwkundig ambtenaar en dat deze procedures pas
onlangs afgerond zijn; dat er 2 laureaten zijn die ondertussen benoemde ambtenaren zijn
bij de dienst Vergunningen, nl. mevrouw Katrien Feys (ingenieur-archit ect en houdster van
het bijkomend diploma dd. 22/9/2000 in de aanvullende studies van ruimtelijke planning)
en de heer Frank De Baere (architect en houder van bijkomend diploma dd. 9/9/2000 van
een opleiding in het hoger onderwijs voor sociale promotie – afdeling Stedenbouw);
Overwegende dat bij ministeriele besluiten dd. 5 september 2005 en 20 oktober 2005 is
vastgesteld dat de gemeenten Avelgem en Zwevegem als eersten in West-Vlaanderen
voldoen aan de vijf voorwaarden van art. 193 § 1 van het stedenbouwdecreet van 18 mei
1999; dat dit betekent dat sinds kort de vergunningsprocedure voor de stedenbouwkundigeen verkavelingsaanvragen voor die gemeenten verlopen volgens de procedure geschetst in
het decreet van 18 mei 1999;
Overwegende dat de Bestendige Deputatie ondertussen gevat door een aantal beroepen
tegen beslissingen van de gemeente Zwevegem over stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen; dat conform art. 115 e.v. van het decreet van 18 mei 1999 dit
impliceert dat de Bestendige Deputatie hierover binnen de 75 dagen een beslissing moet
nemen en verzenden, na voorafgaandelijk alle betrokken partijen te hebben gehoord en
nadat alle voorgeschreven adviezen opnieuw ingewonnen zijn; dat decretaal is voorzien dat
het de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar is die in beroep alle adviezen terug inwint
(art. 118) , die ter voorbereiding van de beslissing van de Bestendige Deputatie een verslag
opmaakt (art. 121) en die beslissing van de Bestendige Deputatie verzendt (art. 122);
Overwegende dat de aanstelling van 2 provinciale stedenbouwkundige ambtenaren nodig is
om de correcte en tijdige uitoefening van deze decretale taken te kunnen verzekeren;
Overwegende dat zolang slechts een beperkt aantal gemeenten onder het nieuwe
vergunningssysteem vallen de aanstelling van 2 dergelijke ambtenaren zal volstaan;
Overwegende dat conform artikel 13 § 1 van het stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 het
de provincieraad is die de provinciale stedenbouwkundige ambtenaren aanwijst;
Gelet op het voorstel van de bevoegde gedeputeerde Van Gheluwe Patrick;
Gelet op het voorstel van de Bestendige Deputatie;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet;
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§

Gelet op het artikel 2 van het provinciedecreet.

besluit
Artikel 1:
Mevrouw Feys Katrien, ingenieur-architect, op proef vastbenoemde ambtenaar van de Provincie
West-Vlaanderen en de heer Frank De Baere, architect, vastbenoemd ambtenaar van de Provincie
West-Vlaanderen worden aangewezen als provinciale stedenbouwkundige ambtenaren.
Artikel 2:
Afschrift van onderhavig besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse regering.
Brugge, 1 juni 2006
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

(get.) Hilaire Ost

(get.) Jean de Bethune
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 13 van 14 juli 2006
52.
53.
54.
55.
56
57.
58.
59.

Provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal.
Uitvoeringsbesluit in toepassing van het provinciaal reglement met betrekking tot
het lenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal.
Wijziging van het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 27.09.01 inzake
samenstelling en werking van de Raad van Advies van het Provinciaal
Kansenfonds.
Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de
studiebeurzen 2006-2007.
Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 juni 2006.
Bibliotheekreglement van de Provinciale Bibliotheek en documentatiecentrum.
Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding.
Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding.
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52. Provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal.
Dienst en referte : cultuur – 2006/CXVI-A1
Brugge, 4 juli 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt het provinciaal reglement van 1 juni 2006 met
betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal
bekend gemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

Provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal
De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Overwegende dat de provinciale overheid belang hecht aan het uitlenen van audiovisueel
materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal aan West-Vlaamse jeugd- en
volwassenenorganisaties, scholen en openbare instellingen;
§ Gelet op artikelen 65 en 85 van de provinciewet;
§ Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet;
§ Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
besluit:
Hoofdstuk I: Doel
Artikel 1
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen leent audiovisueel materiaal uit, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal aan West-Vlaamse jeugd- en volwassenenorganisaties, scholen en
openbare instellingen, hierna lener-gebruiker genoemd.
Hoofdstuk II: Duur van de uitlening
Artikel 2
Het materiaal wordt als volgt uitgeleend:
- categorie a: per dag;
- categorie b: per week;
De bestendige deputatie rangschikt het materiaal in categorie a of b; zij kan indien nodig de
tijdseenheden aanpassen.
Hoofdstuk III: Pasje
Artikel 3
a. Elke lener-gebruiker dient over een uitleenpasje te beschikken om materiaal te kunnen
reserveren en lenen.
b. Slechts 1 persoon is verantwoordelijk voor dit pasje.
c. Dit pasje moet bij het afhalen van het materiaal telkens voorgelegd worden.
d. Het pasje is gratis en dient aangevraagd te worden in één van de verschillende
uitleendiensten.
Hoofdstuk IV: Huurprijs en principes
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Artikel 4
a. De kunstkoffers worden gratis uitgeleend.
b. Voor het audiovisueel materiaal wordt een huurprijs aangerekend. Deze prijs wordt
berekend op basis van de tijdseenheden vermeld in artikel 2 van dit reglement. De huurprijs
bedraagt in principe 0,75 % van de geactualiseerde nieuwwaarde van het materiaal met een
minimum van 2,5 euro per tijdseenheid.
c. Voor tentoonstellingsmateriaal wordt een huurprijs aangerekend. Deze prijs wordt
berekend:
- Op basis van eenheidsprijs per dag (categorie a):
0,25 euro per paneel, spot, sokkel, kader, …
2,50 euro per vitrinekast, vitrinetafel, …
- Per uitlening
5 euro per podiumelement (categorie b)
d. De huurprijs wordt gefactureerd bij het inleveren van het materiaal.
Hoofdstuk V: Aanvragen en annulaties
Artikel 5
De aanvragen voor audiovisueel materiaal, kunstkoffers of tentoonstellingsmateriaal moeten gericht
worden aan de uitleenpost waar het materiaal afgehaald zal worden.
Artikel 6
§ 1: De aanvraag voor het reserveren van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal gebeurt bij voorkeur telefonisch zodat meteen alle concrete afspraken
gemaakt kunnen worden over aantal, tijdstip afhalen en terugbrengen.
§ 2: De aanvraag is geldig gereserveerd wanneer zij schriftelijk bevestigd werd door één van de
provinciale uitleendiensten.
Artikel 7
Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van ontvangst.
Een aanvraag kan niet langer dan 1 jaar voor de datum van uitlening ingeboekt worden.
Artikel 8
Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een schriftelijk bevestigde reservering van materiaal in de
laatste veertien kalenderdagen voor de voorziene datum van afhaling, wordt aan de lener-gebruiker
een annulatiefactuur bezorgd. De annulatiekosten zijn gelijk aan de huurprijs van het geannuleerde.
Voor de kunstkoffer is dit 75 euro.
Hoofdstuk VI – Gebruik
Artikel 9
Alle door de lener-gebruiker geleende materiaal dient afgehaald en teruggebracht te worden op
eigen kosten en op eigen risico in de uitleendienst waar het materiaal gereserveerd werd, op de
afgesproken dagen en uren. De lener-gebruiker dient zich aan te bieden met voldoende mankracht
en met een gesloten personen- of bestelwagen. Het laden en lossen gebeurt steeds door de lenergebruiker zelf. Per dag vertraging zal een boete ten bedrage van de huur van het uitgeleende
materiaal worden bijgerekend (voor de kunstkoffers is dat 37,50 euro per dag).
Het niet betalen van de boete kan leiden tot het intrekken van het pasje.
Artikel 10
De lener-gebruiker verbindt er zich toe het geleende materiaal in geen geval uit te lenen aan
derden.
Artikel 11
Bij gebruik van het materiaal dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen
aangaande de gebruiksaanwijzingen en behandelingen strikt nageleefd te worden. Alle materiaal
dient teruggebracht te worden in de staat zoals het uitgeleend werd.
Artikel 12
De lener-gebruiker is verantwoordelijk voor het geleende materiaal.
Artikel 13
Het provinciebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere eventuele
schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het lenen en/of het gebruiken van het materiaal.
Hoofdstuk VII – Schade, diefstal en verlies
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Artikel 14
De lener-gebruiker stelt het provinciebestuur in kennis van eventuele tekortkomingen of schade bij
de geleende materialen, ook indien de lener-gebruiker zelf daarvoor niet verantwoordelijk is.
Artikel 15
Bij schade veroorzaakt door de lener-gebruiker of bij verlies van materiaal dient een omschrijving
van de schade of het verlies onmiddellijk te worden bezorgd aan de bestendige deputatie, samen
met de aanduiding van de oorzaak. De reële kosten voor vervanging of herstelling worden aan de
lener-gebruiker aangerekend via een factuur, hetzij door de provinciale uitleendienst, hetzij door de
leverancier die rechtstreeks kan instaan voor vervanging of herstelling.
Artikel 16
Bij schade of verlies die tijdens de controle, na de uitlening, niet merkbaar was of slechts bij een
volgend gebruik tot uiting komt, kan de Provincie, mits er voldoende bewijzen zijn, een
schadevergoeding van de lener-gebruiker eisen.
Artikel 17
Bij diefstal van het geleende materiaal dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de politie.
Afschrift van deze aangifte dient zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan de bestendige
deputatie. De reële kosten voor vervanging worden aan de lener-gebruiker aangerekend via een
factuur, hetzij door de provinciale uitleendienst, hetzij door de leverancier die rechtstreeks kan
instaan voor vervanging.
Hoofdstuk VIII – Algemeen
Artikel 18
Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal op het ogenblik van de
afhaling niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil van de provinciale
uitleendiensten.
Artikel 19
Door het lenen van materiaal verklaart de lener-gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit
reglement en het daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluit en waarborgt de stipte naleving ervan.
Artikel 20
Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend
schrijven, gericht worden aan de bestendige deputatie, uiterlijk vijf dagen nadat het betwiste feit
zich heeft voorgedaan. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door de
bestendige deputatie beslecht.
Artikel 21
Leners-gebruikers die dit reglement niet naleven kunnen door de bestendige deputatie van verder
lenen uitgesloten worden.
Artikel 22
De bestendige deputatie wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
Artikel 23
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2006 en vervangt alle vroegere
reglementen betreffende het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal.
Brugge, 1 junu 2006
De provinciegriffier,
(get.)Hilaire OST

De voorzitter,
Jean de Bethune

53. Uitvoeringsbesluit in toepassing van het provinciaal reglement met betrekking tot het
lenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal.
Dienst en referte : cultuur – 2006/CXVI-A1
Brugge, 4 juli 2006
Mevrouwen,
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Mijne heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt het uitvoeringsbesluit in toepassing van het
provinciaal reglement me t betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal bekend gemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

Uitvoeringsbesluit in toepassing van het provinciaal reglement d.d. 01.06.06 met
betrekking tot het lenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal
Artikel 1
Adressen verschillende uitleenposten
§ 1: Audiovisueel materiaal:
- Provinciale uitleendienst Brugge, Doornstraat 112, 8200 Sint-Andries, telefoon 050
40 76 76
- Provinciale uitleendienst Kortrijk, PIH, Emiel Clauslaan 3, 8500 Kortrijk, telefoon 056
22 56 22
- Provinciale uitleendienst Ieper, Provinciehuis Potyze, Zonnebeekseweg 361, 8900
Ieper, telefoon 057 21 56 06
- Provinciale uitleendienst Oostende, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Wellingtonstraat
7, 8400 Oostende, telefoon 059 29 51 55
§ 2: Kunstkoffers:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries, telefoon
050 40 34 22
- Provinciale uitleendienst audiovisueel materiaal, PIH, Emiel Clauslaan 3, 8500
Kortrijk, telefoon 056 22 56 22 (enkel voor de kunstkoffers “Op jacht naar 1001
kleurtjes”, “Kleurenkriebels” en “Muziekkoffer”)
§ 3: Tentoonstellingsmateriaal:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries, telefoon
050 40 34 22
Artikel 2
Openingstijden
§ 1: Audiovisueel materiaal (uitleenposten Brugge, Kortrijk en Ieper) en Kunstkoffers (uitleenpost
Kortrijk)
- maandag: 9 tot 11.30 uur en 13 tot 15. 30 uur
- dinsdag: 9 tot 11.30 uur en 13 tot 15.30 uur
- donderdag: 9 tot 11.30 uur en 13 tot 15.30 uur
- vrijdag: 9 tot 11.30 uur en 13 tot 15.30 uur
§ 2: Audiovisueel materiaal uitleenpost Oostende
- dinsdag: 9 tot 11.30 uur en 14 tot 16.30 uur
- woensdag: 9 tot 11.30 uur en 14 tot 16.30 uur
- donderdag: 9 tot 11.30 uur en 14 tot 16.30 uur
§ 3: Tentoonstellingsmateriaal en Kunstkoffers (uitleenpost Provinciehuis Boeverbos)
- maandag: 9.15 tot 11.45 uur en 13.45 tot 16 uur
- dinsdag: 9.15 tot 11.45 uur en 13.45 tot 16 uur
- woensdag: 9.15 tot 11.45 uur en 13.45 tot 16 uur
- vrijdag: 9.15 tot 11.45 uur en 13.45 tot 16 uur
§ 4: De openingsdagen en –tijden zijn bindend voor de lener.
§ 5: Audiovisueel materiaal kan enkel teruggebracht worden in de voormiddag en afgehaald worden
in de namiddag. Kunstkoffers kunnen niet op maandag afgehaald worden; zij moeten ten laatste
vrijdagnamiddag van dezelfde week of de daarop volgende week teruggebracht worden.
Artikel 3
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Huurprincipes
§ 1. De huurprijs voor het audiovisueel materiaal wordt berekend per dag of per week.
§ 2. Volgende kunstkoffers worden gratis uitgeleend:
Kleurenkriebels
Gezicht in zicht
Op jacht naar 1001 kleurtjes
Poppenkoffer
Ensorkoffer
Het kind doorheen de kunst
Fotografie
Juul
Theaterkoffer
1001 textielen/texturen
Muziekkoffer
Museumstuk
Op jacht naar 1001 letters en snippers
Lino/etskoffer
Blikopener
Archeologiekoffer
§ 3. De huurprijs van het tentoonstellingsmateriaal wordt berekend voor elke dag dat het gebruikt
wordt. Zo zullen de dagen van afhalen en terugbrengen, opstellen en afbouwen en de
openingsreceptie niet worden meegerekend.
Artikel 4
Huurprijzen
Omschrijving

Audiovisueel materiaal
videoprojector (beamer)
combi tv
monitor 52cm (prof)
dvd-speler
videospeler
camcorder
statief voor camera
casablanca stand alone
casablanca montagestudio
geluidsset lem
geluidsset dateq
buitengeluidsinstallatie
autogeluidsinstallatie
pa-set
micro met kabel en voet
cd-speler
cassettedeck
prof draagbare cassetterecorder
platendraaier
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categorie a

categorie b

huurprijs per
dag

huurprijs per
week

25,00
5,00
15,00
2,50
2,50
10,00
2,50
15,00
15,00
25,00
20,00
15,00
5,00
15,00
2,50
2,50
2,50
7,50
4,00
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minidiskrecorder
draadloze micro
klankzuil met draadloze micro
compact pa
megafoon
CD-set
lichtset 4x500
lichtset 4x300
grote toneelset*
set klemspots
volgspot
set van 2 horizonlichten
black light
rookmachine
diaprojector
carrouselprojector
carrouselprojector ingeb. scherm
overvloeiset
set van 2 walkietalkies
set van 2 prof walkietalkies
gsm
filmprojector 16mm
projectiescherm 1,8m
projectiescherm 2,4 m
episcoop met hmi lamp
overheadprojector
Tentoonstellingsmateriaal
paneel h x b 240 x 100 cm
paneel h x b 240 x 50 cm
klem
ophanghaak (per 50)
klemspot
contactdoos
vitrinekast h x b x d 180 x 80 x 40 cm
vitrinekast h x b x d 180 x 40 x 40 cm
vitrinetafel h x b x d 100x 120 x 60 cm
sokkel 35 x 35 x 105 cm
sokkel 35 x 70 x 105 cm
sokkel 70 x 70 x 105 cm
sokkel 35 x 105 x 105 cm
kader 50 x 60 cm
kader 40 x 50 cm
kader 30 x 40 cm
koord 25 m incl. palen
koord 5 m incl. palen
koord 2 m incl. palen
mannequinbuste 80 cm
vlaggenmast
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3,00
7,50
5,00
4,00
2,50
15,00
15,00
10,00
50,00
2,50
7,50
2,50
2,50
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
7,50
2,50
10,00
2,50
5,00
10,00
5,00
0,25
0,25
0,00
0,00
0,25
0,00
2,50
2,50
2,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,50
0,25
0,25
2,50
0,00
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2,50
lezenaar
podiumelement
5,00
Artikel 5 - Inwerkingtreding
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 september 2006
54. Wijziging van het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 27.09.01 inzake
samenstelling en werking van de Raad van Advies van het Provinciaal Kansenfonds
Dienst en referte : Welzijn P93/8/5/A3
Brugge, 26 juni 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal de
beslissing van 22 juni 2006 van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen houdende wijziging
van het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 27.09.01 inzake samenstelling en werking van de
Raad van Advies van het Provinciaal Kansenfonds
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen,
§
§
§

Gelet op de artikelen 3 en 11 van het besluit van de Provincieraad van West-Vlaanderen dd.
24.06.1993 nopens het Provinciaal Kansenfonds;
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 27.09.2001 inzake samenstelling en
werking van de Raad van Advies van het Provinciaal Kansenfonds, gewijzigd bij besluit dd.
23.05.2002;
Overwegende dat een aantal wijzigingen worden voorgesteld met het oog op een verbeterde
samenstelling en werking van de Raad van Advies van het Provinciaal Kansenfonds.

besluit:
Hoofdstuk 1 – Samenstelling
Artikel 1
De raad van advies van het Provinciaal Kansenfonds, hierna genoemd de raad, ingesteld bij artikel
3 van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 juni 1993 nopens het
Provinciaal Kansenfonds bestaat uit de gedeputeerde bevoegd voor het welzijnsbeleid, het
diensthoofd van de dienst welzijn en minstens 6 deskundigen uit het welzijnsveld. Zij worden
beschouwd als leden. Als waarnemer kunnen 3 provincieraadsleden de vergaderingen van de raad
bijwonen. Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door de dienst welzijn. De raad van
advies wordt voorgezeten door de gedeputeerde bevoegd voor het welzijnsbeleid; bij verhindering
van de voorzitter neemt het diensthoofd van de dienst welzijn het voorzitterschap waar.
Artikel 2
Indien een lid van de raad betrokken is bij de dagelijkse werking of het beheer van een project of
initiatief, op welke wijze ook, moet betrokkene dit vooraf kenbaar maken aan de voorzitter van de
raad. In voorkomend geval mag dit lid niet beraadslagen, noch adviseren over dit project of
initiatief.
Artikel 3
De leden van de raad onthouden zich, buiten de beraadslagingen om, van om het even welke
commentaar, zowel schriftelijk als mondeling over de inhoud van de dossiers, de beraadslagingen
en adviezen van de raad.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 13 – 2006

137

BESTUURSMEMORIAAL

VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

Zij onderwerpen zich aan de vereiste discretie en geheimhouding van hun functie.
Artikel 4
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter wanneer hij/zij dit nodig acht.
Hoofdstuk 2 – Werking
Artikel 5
Het dossier van elke aanvraag wordt minstens 3 weken voor de zittingsdag van de raad aan de
leden en de waarnemers toegezonden.
Artikel 6
De voorzitter vergewist zich, bij de opening van de vergadering van de raad, van de naleving van
de bepalingen vermeld in artikel 2.
Artikel 7
De aanvrager kan door de raad worden gehoord.
Artikel 8
Elke aanvraag maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beraadslaging.
Het advies heeft betrekking op het al dan niet steun verlenen, de vorm van de ondersteuning, en
het bedrag van de middelen die ter beschikking worden gesteld uit het Provinciaal Kansenfonds en
wordt op schrift gesteld.
Artikel 9
De deskundigen en de waarnemers ontvangen een vergoeding vermeerderd met de
verplaatsingskosten volgens de op hen toepasselijke reglementering.
Artikel 10
De voorzitter waakt over de stipte naleving van de bepalingen en over de werking vastgesteld bij dit
reglement en hij/zij beslist over wat niet voorzien is in dit reglement.
Artikel 11
Het besluit van de bestendige deputatie dd. 27.09.2001 inzake samenstelling en werking van de
raad van advies van het Provinciaal Kansenfonds, gewijzigd bij besluit dd. 23.05.2002 wordt
opgeheven.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking de dag van goedkeuring ervan door de bestendige deputatie.
Brugge, 22 juni 2006
55. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de
studiebeurzen 2006-2007.
Vl. Gem.
Brugge, 10 juli 2006
Mevrouw,
Mijne heren,
Ik heb de eer u hierbij een bericht vanwege de Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen
van West-Vlaanderen mee te delen.
Hoogachtend,
De gouverneur
(get.)Paul Breyne
Studiebeurzen – te begeven studiebeurzen
De Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de
belanghebbende dat de volgende beurzen voor het schooljaar 2006-2007 te begeven zijn:
VERENIGDE STICHTING BALANCK EN VAN DER HALLE
Een beurs van 60 euro ten voordele van:
1. de afstammelingen van Petrus Balanck en zijn echtgenote Julia Blomme, voor normaalstudies.
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2. de bloedverwanten van de stichter Van der Halle en bij dezer onstentenis voor alle weinig
bemiddelde Belgen,voor studies in de oude humaniora.
STICHTING BRASSEUR
Een beurs van 55 euro voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele van een
jongeling uit Oostende.
VERENIGDE STICHTING BEUNEKIN-LIEBAERT-LOOTENS en WYTS
Een beurs van 50 euro ten voordele van:
1. een jongeling van Brugge voor de middelbare of beroepsstudies.
2. de bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de beroepsstudies.
3. Weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en beroepsstudies.
VERENIGDE STICHTING CORNETTE-DEMEY- POLLET-SIMOENS-VANDENBERGHEVANHULLE en VAN THEIMSICKE
Een beurs van 105 euro ten voordele van:
1. de weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten van de stichter Cornette, voor de middelbare of
beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de geneeskunde; de jongens
afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen, ouders van de stichter De Mey, en daarna
de andere jongens van de familie van die stichter , voor de studies in de oude humaniora, de
wijsbegeerte voorbereidend tot de godgeleerdheid; de jongens en de meisjes bloedverwanten
van de stichter Vandenberghe, met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de
minst bemiddelden, voor de studies in de wijsbegeerte, godgeleerdheid, de rechten en de
geneeskunde ; de jongens, naaste bloedverwanten van de stichter Vanhulle, voor de studies in
de oude humaniora, vanaf de 4de klas, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de rechten; de
jongens van Brugge voor alle hogere studies.
2. de weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor de middelbare en beroepsstudies; de jongens
en meisjes van het arrondissement Kortrijk, met recht van voorkeur voor de minst
bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte,de godgeleerdheid , de
rechten en de geneeskunde , de weinig bemiddelde jongens van Ieper voor studies in de
rethorika, de wijsbegeerte , de godgeleerdheid en de rechten.
3. Alle Belgische jongens en meisjes met recht van voorkeur voor de minder bemiddelden, voor de
studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de
geneeskunde.
VERENIGDE STICHTING DE BIE-DE COSTER en PROVENTIER
Een beurs van 75 euro te voordele van:
1. de bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze ontstentenis, van een jongeling uit
Roeselare, voor de humaniora of voor de hogere studies.
2. de bloedverwanten van de stichter De Coster of van een jongeling uit Diksmuide, voor hogere
studies.
3. De bloedverwanten van de stichter Proventier of een jongeling van Poperinge, voor de studies in
de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
STICHTING DE CANDT-DE CORTWILLE
Een beurs van 105 euro ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij ontstentenis,
van een jongeling geboren te Veurne, of van iedere Belg voor drie jaar studies in de rechten.
STICHTING DE GEEST
Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij deze
ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap voorbereiden.
Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot 37 euro voor de studies in de humaniora.
Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op 1 september 2006.
STICHTING DE MEYER en VAN VUURSBROECK
Een beurs van 115 euro voor studies in de oude of moderne humaniora en voor alle hogere studies
ten voordele van:
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1. Weinig bemiddelde jongelingen, geboren te Ruiselede, behorende tot het geslacht van Elisabeth
VanVuursbroeck of van Jules Van Vuursbroeck, respectievelijk moeder en oom van de stichter
Steven De Meyer, de weinig bemiddelde jongens, geboren te Tielt, behorende tot het geslacht
van Elisabeth Van Vuursbroeck, voornoemd, of van Victor De Meyer, vader van genoemde
stichter, en de weinig bemiddelde jongens, geboren te Gent of in de aanpalende gemeenten,
behorende tot het geslacht Lieven van Tessels.
2. De weinig bemiddelde jongens, geboren te Ruiselede of Tielt (4de humaniora + 3 jaar hogere
studies + event ueel 1 jaar).
STICHTING DEMEULENAERE
Vijf beurzen van 230 euro ieder ten voordele van de bloedverwanten van de stichter voor de studies
in de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
STICHTING FLANNEEL
Een beurs van 70 euro ten behoeve van een jongeling van Brugge voor studies in de wijsbegeerte,
de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. Het bedrag van de beurs wordt teruggebracht
op 37 euro voor studies in de humaniora.
STICHTING LUCK EN VAN DE WOESTIJNE
Vijf beurzen van 115 euro ieder ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter met recht van
voorkeur voor de naasten en daarna voor de minder bemiddelden voor studies in de oude
humaniora en subsidiair voor beroepsstudies.
STICHTING VAN DER WEERDE
Een beurs van 65 euro voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid,
de rechten en de geneeskunde ten voordele van weinig bemiddelde jongelieden van Brugge of
Aalst.
STICHTING GHEKIERE
- Met de inkomsten uit het legaat GHEKIERE dd. 24 december 1969, afgeleverd op 21 januari
1985 door notaris Van Soest te Hasselt, zal de Provinciale Commissie voor
studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 1986-1987 jaarlijks
maximum 3 beurzen van minimum 250 euro toekennen.
- Deze beurzen worden toegekend voor hogere studies aan de afstammelingen van de broeders
van de stichter om het even in welke graad, zo meisjes als jongens, die hogere studies doen, dit
is vanaf hun 18de jaar in een wettig erkende school in binnen- als buitenland.
- Bij een mogelijk te groot aantal aanvragen beslist de Commissie bij het toekennen van de
beurzen voorrang te verlenen aan de kandidaten van wie de ouders in het laatstgekende
aanslagjaar, over het kleinste inkomen beschikten. Dit inkomen moet blijken uit een officieel
attest.
Bij de aanvraag moet een officieel inkomstenattest gevoegd worden betreffende de laatstgekende
netto inkomsten van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat.
De aanvragen tot het bekomen van de voormelde beurzen moeten bij gefrankeerde brief aan de
Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen, Burg 4, te Brugge voor
31 oktober 2006 gezonden worden.
De
1.
2.
3.
4.

aanvragen moeten volgende aanwijzingen bevatten:
De stichting waarvoor men een beurs aanvraagt.
De naam, de voornamen van de aanvrager, alsmede het beroep van zijn ouders.
In welke hoedanigheid de kandidaat om een beurs verzoekt, alsook de aard van de studies.
Bij de aanvraag dient eveneens een schoolattest gevoegd, waaruit blijkt welke studies zullen
gevolgd worden in het school- of academiejaar waarvoor de beurs wordt aangevraagd.
5. De andere beurzen of openbare toelagen welke de verzoeker geniet. Indien hij er geen geniet
zal hij het uitdrukkelijk vermelden.
Bij de aanvragen moeten gevoegd worden:
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De geboorteakte van de aanvrager, een getuigschrift van goed gedrag en zeden door de
gemeenteoverheid van de woonplaats van de ouders van de verzoeker afgeleverd, een getuigschrift
van het schoolhoofd, stukken die ten volle de verwantschap met de stichter van de beurs bewijzen
of andere titels, die op de beurs recht geven.
Voor de aanvragers die bloedverwanten zijn van de stichter, moeten de bewijsstukken vergezeld
gaan van een stamboom in tweevoud opgemaakt en bij iedere aanvraag gevoegd zijn.
De studenten die om verscheidene beurzen verzoeken, zelfs wanneer zij menen slechts één te
kunnen bekomen, moeten een afzonderlijke aanvraag voor ieder aangewezen stichting indienen: zij
zullen namelijk de dagtekening en de plaats van hun geboorte er in vermelden en volgens het geval
de studies welke zij gedurende het schooljaar 2006-2007 doen.
Namens de Provinciale Commissie
De secretaris
(get.) C.Catry

De voorzitter
(get.) G.Roets-Denolf

56. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 juni 2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 10 juli 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 juni 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
29 JUNI 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De provincieraad heeft het protocol tussen de provincie West-Vlaanderen en de
dienstverlenende verenigingen Leiedal en WVI goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Sadef te Hooglede-Gits
definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Turbo’s Hoet te Hooglede-Gits
(met bijhorend onteigeningsplan) definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Voeders Degrave te Staden
definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Vergro nv te Meulebeke
definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Unic Design te Meulebeke (met
bijhorend onteigeningsplan) definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Westfro te Staden (met
bijhorend onteigeningsplan) definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft de beheersovereenkomst tussen Westtoer en de provincie gewijzigd.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

De provincieraad heeft de begrotingswijziging 2006 – 1 van de Instelling voor Morele
Dienstverlening West-Vlaanderen gunstig geadviseerd.
De provincieraad heeft de begroting 2007 van de Instelling voor Morele Dienstverlenging WestVlaanderen gunstig geadviseerd.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de vrijzinnige centra
en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor de subsidiëring van archeologische
projecten goedgekeurd.
De provincieraad heeft de derde technische wijziging aan de begroting voor het dienstjaar 2006
goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp (bestek met aannemingsvoorwaarden + plans) en de
gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de restauratie van de Stadswallen in Damme,
project “Schaapskooi” met een totale raming ten bedrage van 300.966,22 euro (incl. BTW);
waarvan 244.943,33 euro (incl. BTW) ten laste van de Provincie (voor perceel 1) en 56.023,00
euro (incl. BTW) ten laste van de nv Dalipan (voor perceel 2) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad langs de Merkemstraat te Houthulst, met raming
ten bedrage van 683.318,58 euro (incl. BTW); waarvan 492.582,58 euro (incl. BTW) ten laste
van de Provincie en 190.735,48 euro (incl. BTW) ten laste van de gemeente Houthulst, alsook
goedkeuring van de specifieke financieringsovereenkomst goedgekeurd.
De provincieraad heeft machtiging verleend tot het verwerven van 4ha 17a 30ca bouw- en
weiland gelegen te Heuvelland (Dranouter), ter uitbreiding van het provinciedomein de
Kemmelberg, mits de prijs van 80.440,00 euro.
De provincieraad heeft machtiging verleend tot het verwerven van 4ha 97a weiland gelegen te
Ieper (Zillebeke) ter uitbreiding van het provinciedomein De Palingbeek, mits de prijs van
125.000,00 euro.
De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding +
onderhandelingsprocedure) voor het bouwen van een vogelopvangcentrum in het domein
Raversijde te Oostende met raming ten bedrage van 1.410.454,69 euro (3 loten, inclusief BTW)
goedgekeurd.
De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze voor de herinrichting van het kruispunt
De Reiger op de provincieweg Wijnendale-Beerst te Ichtegem met raming ten bedrage van
140.588,75 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de Isenbaertstraat/Snellegemstraat
(gemeentewegen) te Jabbeke/Zedelgem met raming ten bedrage van 969.994,67 euro,
waarvan 345.822,47 euro ten laste van de Provincie, 596.615,46 euro ten laste van de
gemeente Jabbeke en 27.556,75 euro ten laste van de gemeente Zedelgem (telkens incl.
BTW), alsook goedkeuring van de specifieke financieringsovereenkomst goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor de
aankoop (levering en plaatsing) van IT-apparatuur (pc’s, schermen, notebooks) voor de
provinciale diensten – minimum 100 stuks, met raming ten bedrage van 150.000,00 euro (incl.
BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van een gedeelte van “Het Zwin”,
genaamd “Het Park”, met een totale oppervlakte van 17ha 96a 31ca, waarvan 17ha 69a 95ca
aan te kopen aan de Cie Het Zoute en 26a 36ca aan het Vlaamse gewest, LIN, Adm.
Waterwegen en Zeewezen, mits een aankoopprijs die maximaal de schattingswaarde bedraagt.
De provincieraad heeft het ontwerp met raming ten bedrage van 258.825,82 euro (incl. BTW)
voor het lot nieuwbouw groenloods en het lot renovatie dienstgebouw van de
verbouwingswerken ex-cafetaria tot dienstgebouw voor het domeinpersoneel op het domein De
Gavers te Harelbeke.
De provincieraad heeft de borgstelling voor de terugbetaling van de leningslasten van een
lening, opgenomen door de WIV bij een financiële instelling ten bedrage van maximum
137.500,00 euro goedgekeurd.
De provincieraad heeft akte genomen van het samenvattend verslag over de verslaggeving
uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

verband met de uitoefening van hun mandaat en het beleid van deze intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
De provincieraad heeft het ontwerp provinciale stedenbouwkundige verordening inzake
toegankelijkheid goedgekeurd.
De provincieraad heeft de schenking van een jacquardmachine Stäubli Unival 100 voor het
Provinciaal Technisch Instituut aanvaard.
De provincieraad heeft de schenking van kunstwerken van Eric Verhal voor het PMMK te
Oostende aanvaard.
De provincieraad heeft de schenking van een kunstwerk van Leopold Plomteux voor het PMMK
te Oost ende aanvaard.
De provincieraad heeft de schenking van een kunstwerk van Herman Van Nazareth voor het
PMMK te Oostende aanvaard.
De provincieraad heeft de schenking van kunstwerken van Jean Raine voor het PMMK te
Oostende aanvaard.
De provincieraad heeft de schenking van kunstwerken van Jan De Breucker voor het PMMK te
Oostende aanvaard.
De provincieraad heeft het bibliotheekreglement van de Provinciale Bibliotheek- en
Documentatiecentrum goedgekeurd.
De provincieraad heeft het voorstel van materie waaromtrent voor 2006 tussen de provincie
West-Vlaanderen en het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) een addendum aan de
beheersovereenkomst m.b.t. specifieke opdracht 2 zal afgesloten worden principieel
goedgekeurd.
De provincieraad heeft de personeelsformatie gewijzigd.
De provincieraad heeft het administratief statuut en aan het geldelijk statuut van het
provinciepersoneel gewijzigd.

57. Bibliotheekreglement van de Provinciale Bibliotheek en documentatiecentrum
Dienst en referte : Cultuur – 2006/B-XII/B-1
Brugge, 12 juli 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal de
beslissing van 29 juni 2006 van de Provincieraad van West-Vlaanderen omtrent het
bibliotheekreglement van de Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

§
§
§

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegend dat het noodzakelijk is de bezoekers in de leeszaal van de Provinciale
Bibliotheek en Documentatiecentrum een degelijke leidraad te verschaffen omtrent de
modaliteiten van raadpleging van documenten en uitlening van boeken en AVM;
Gelet op de Archiefwet van 24 juni 1955 en de daarbij aansluitende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 65 van de Provinciewet;

besluit:
Artikel 1
Het bibliotheekreglement voor de Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum dat als bijlage bij
dit besluit gevoegd is wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2006.
Brugge, 29 juni 2006
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Voorzitter,
(get). Jean de Bethune

Bibliotheekreglement van de Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum
Algemeen en openingstijden
Artikel 1
De Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum(PBD) is een afdeling van het Provinciebestuur
van West-Vlaanderen en is een sectie van de Provinciale Dienst voor Cultuur.
Artikel 2
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De openingsuren worden door de Bestendige
Deputatie van West-Vlaanderen in een afzonderlijk besluit bepaald en ruim bekendgemaakt.
Artikel 3
Bij brandalarm zijn de bezoekers verplicht de instructies van het personeel onmiddellijk op te
volgen.
Artikel 4
In alle lokalen van de PBD geldt een algemeen rookverbod.
Artikel 5
De PBD neemt deel aan het interbibliothecair leenverkeer. Kosten van verzending zijn ten laste van
de aanvrager. Tijdschriften, archieven, iconografie, kostbare en uiterst zeldzame boeken worden
niet interbibliothecair uitgeleend. De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen bepaalt in een
afzonderlijk besluit de tarieven voor de kosten verbonden aan het IBL.
Leeszaalwerking en raadpleging van de werken
Artikel 6
Boekentassen en andere voorwerpen, niet strikt noodzakelijk voor de raadpleging van het fonds,
worden in de vestiaire gedeponeerd. GSM’s worden uitgezet. Het gebruik van draagbare computers
is enkel toegestaan voor zover het de andere bezoekers niet stoort.
Artikel 7
In de leeszaal wordt niet gegeten of gedronken. De stilte dient in acht genomen te worden,
teneinde de andere lezers niet te storen. De bibliothecaris kan de toegang weigeren aan al wie het
leeszaalreglement overtreedt, de studiesfeer of de openbare orde en rust verstoort.
Artikel 8
Alle documenten van de fondsen Westflandrica en Jurisprudentie opgesteld in de magazijnen en de
leeszaal van de bibliotheek worden ter plaatse in de leeszaal geraadpleegd. Via raadpleging van de
catalogi worden de werken opgevraagd en bezorgd aan de gebruiker. Aanvraag van documenten
kan tot een half uur voor sluitingstijd.
Tien minuten voor sluitingstijd wordt de gebruiker gevraagd de documenten terug te bezorgen aan
de balie.
Artikel 9
Archieven en brieven kunnen slechts geraadpleegd worden mits inachtneming van de bepalingen
van de archiefwet. Afwijkingen kunnen toegestaan worden mits schriftelijke toestemming van de
auteurs van de brieven en de archiefstukken of van hun wettelijke erfgenamen of van de personen
door wiens bemiddeling de bibliotheek de stukken verworven heeft. Elke wijziging in de archiefwet
heft de vorige bepalingen op en treedt onmiddellijk in werking. De bibliothecaris zal de
bibliotheekgebruiker wijzen op de nieuwste bepalingen.
Artikel 10
Niet gepubliceerde werken (scripties, thesissen enz.) kunnen gedurende een bepaalde periode,
volgens de wens van de auteurs, niet ter raadpleging gegeven worden.
Artikel 11
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Fotokopieën kunnen genomen worden uit de documenten, voor zover er geen inbreuk gepleegd
wordt op het auteursrecht. Van archieven worden geen fotokopieën afgeleverd. Uit raadpleegbaar
gestelde, niet gepubliceerde werken ( thesissen) worden enkel fotokopieën afgeleverd mits
uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.
Van de microfilms kunnen eveneens afdrukken bekomen worden, tegen dezelfde prijs per blad als
voor fotokopieën.
De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen bepaalt in een afzonderlijk besluit de prijs van de
fotokopieën. Het besluit wordt in het Bestuursmemoriaal van West-Vlaanderen gepubliceerd. De
bibliothecaris heeft het recht om het fotokopiëren te verbieden uit preserverings- of
conserveringsoverwegingen.
Er worden enkel fotokopieën afgeleverd binnen het kader van de bibliotheekwerking.
Artikel 12
Bij het raadplegen van de documenten worden volgende regels nageleefd :
§ De documenten worden enkel met propere handen gemanipuleerd;
§ Bij losbladige stukken wordt de oorspronkelijke volgorde niet verstoord, de documenten
mogen noch op de grond gelegd worden, noch gekreukt of geplooid worden;
§ Het terugplaatsen van de documenten in hun oorspronkelijke mappen gebeurt met de
grootst mogelijke zorg.
§ Het is verboden enige aanduiding of schrapping aan te brengen, te calqueren of scherpe
voorwerpen, lijm, tape of corrector te gebruiken.
Artikel 13
De bezoeker die schade toebrengt aan de documenten, is verplicht deze te vergoeden door
betaling van restauratiekosten of door vervanging.
Artikel 14
Documenten worden enkel in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen, mits voorleggen van bewijs
van verzekering ‘van nagel tot nagel’. De waarde van de documenten wordt bepaald door de
bibliothecaris.
Van het iconografisch materiaal worden enkel afdrukken gegeven ter illustratie van werken die
uitgegeven worden. De bibliotheek staat zelf in voor de afdruk van het iconografisch materiaal. De
onkosten zijn ten laste van de aanvrager.
Bij gebruik van documenten uit het fonds van de PBD voor tentoonstellingen of publicaties van
werken dient één exemplaar als bewijsmateriaal gedeponeerd te worden in de bibliotheek. Bij de
documenten dient uitdrukkelijk vermeld te worden : ‘Fonds Provinciale Bibliotheek en
Documentatiecentrum – Brugge’.
Gebruik van Internet
Artikel 15
In de leeszaal kan via één computer verbinding gemaakt worden met Internet. Voor zover deze niet
gebruikt wordt door de bezoekers van de leeszaal in functie van hun opzoekingswerk, kan op
Internet gesurft worden. Jongeren onder de 12 jaar mogen enkel onder begeleiding van een ouder
of een verantwoordelijke Internet raadplegen. Vooraleer gebruik te maken van Internet dient men
zich aan te melden aan de balie van de leeszaal.
Artikel 16
Reservering is niet mogelijk. De duur van een sessie bedraagt maximum 30 minuten.
Artikel 17
Gebruik van E-mail of chatten is niet toegestaan.
Artikel 18
Er kunnen geen afdrukken van Internet afgeleverd worden. Gegevens mogen niet 'gedownload'
worden. Het gebruik van eigen diskettes is niet toegestaan.
Artikel 19
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de toegang tot Internet tijdelijk
onderbroken is.
Artikel 20
Zijn uitgesloten :
§ Het gebruik van Internet voor illegale of commerciële doeleinden;
§ Het raadplegen van informatie die indruist tegen de Belgische wetgeving;
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Het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
Het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie;
Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die
toebehoren aan de bibliotheek;
§ Het gebruik van eigen software;
§ Het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek;
§ Het opslaan van gegevens van Internet op de harde schijf van de computer van de
bibliotheek.
Artikel 21
Schade aangebracht aan de programmatuur of apparatuur dient door de verantwoordelijke
gebruiker vergoed te worden. De dienst Informatietechnologie van het Provinciebestuur van WestVlaanderen stelt samen met de bibliothecaris het verschuldigd bedrag vast.
Artikel 22
Wie de richtlijnen voor het gebruik van Internet niet respecteert kan de toegang tot het Internet
ontzegd worden.
Artikel 23
De lezer kan altijd beroep doen op het personeel van de bibliotheek voor hulp bij opzoekingswerk.
§
§
§

Reglement voor uitlening van boeken en video’s
Artikel 24
De boeken en video’s uit de fondsen Welzijnszorg en Toneel kunnen ontleend worden.
Artikel 25
Tijdschriften, zowel volledige jaargangen als afzonderlijke nummers, worden in geen geval
ontleend.
Artikel 26
De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Bij laattijdig binnenbrengen wordt een boete aangerekend. De
boete wordt berekend per ontleende eenheid vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van de
uitleentermijn. Het boetetarief wordt bepaald door de Bestendige Deputatie. Het bedrag van de
boete kan in geen geval de waarde van het uitgeleend werk (met inbegrip van de kosten van
inbinden) overschrijden.
Artikel 27
Er kan slechts éénmaal telefonisch verlengd worden. Indien het boek gereserveerd is, kan geen
verlenging van uitleentermijn toegestaan worden.
Artikel 28
Uitgeleende boeken kunnen gereserveerd worden. Indien het boek beschikbaar is, wordt de lezer
schriftelijk verwittigd. Het boek wordt gedurende 14 dagen ter beschikking gehouden van de lezer.
Artikel 29
De lezer die de boeken beschadigt of verliest, is verplicht deze te vergoeden door het betalen van
de restauratiekosten of door vervanging. Bij verlies van het bibliotheekpas wordt een retributie
aangerekend voor de aanmaak van een nieuw.
Artikel 30
Dit besluit heft volgende beslissingen op:
§ De beslissingen van de Bestendige Deputatie dd. 24/02/1967, 07/05/1987 en 14/05/1998
betreffende de reglementen van inwendige orde in de Provinciale Bibliotheek en
Cultuurarchief;
§ Reglement van inwendige orde van de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief en het
Leeszaalreglement Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief – Reglement voor uitlening van
boeken en video’s, goedgekeurd in de Provincieraad van 19 december 2002 en verschenen
in het Bestuursmemoriaal nummer 3 van 12 februari 2003.
Artikel 31
Bij de inschrijving als lener of bij eerste aanmelding voor raadpleging, behalve voor de boeken en
tijdschriften opgesteld in de leeszaal, worden de bezoekers ingeschreven in een register. Deze
gegevens worden enkel gebruikt door de Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum. De
bepalingen van de wet op de privacy zijn van toepassing op dit lenersbestand.
Bij inschrijving als ontlener of bij eerste bezoek aan de leeszaal wordt dit reglement aan de
bezoeker overhandigd.
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Artikel 32
Het personeel van de bibliotheek is belast met de toepassing van dit reglement onder leiding van de
bibliothecaris.
Artikel 33
De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen beslist over alle betwiste en niet in het reglement
voorziene gevallen.
De Provinciegriffier
Hilaire Ost

De Voorzitter
Jean de Bethune

58. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat DPV/VB – nr. P/B/2006/1A
Brugge, 14 juli 2006
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
Paul Breyne
datum
gemeenteraadsbesluit

Gemeente

omschrijving

Alveringem

Reglement inzake het gebruik van het internet in de plaatselijke
bibliotheek

23.03.2006

Anzegem

Wijziging algemeen reglement betreffende het sluitingsuur park
Beukenhof

12.12.2005

Anzegem

Wijziging algemeen reglement betreffende de werking van het
containerpark

12.12.2005

Anzegem

Wijziging reglement voor de gebruiker van de plaatselijke openbare
bibliotheek

12.12.2005

Brugge

Wijziging reglement betreffende de openbare markten

20.12.2005

Damme

Reglement op begraafplaatsen

15.12.2005

Dentergem

Aanpassing reglement begraafplaatsen

16.03.2006

De Panne

Reglement inzake het cameratoezicht op het openbaar domein

30.11.2005

De Panne

Wijziging algemeen reglement

16.02.2006

Gistel

Verordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen
en het gebruik van het gemeentelijk containerpark – wijziging

02.02.2006
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Gistel

Verordening op begraafplaatsen

09.03.2006

Gistel

Wijziging verordening tot het houden van honden en de bestrijding
van hondenpoep

Harelbeke

Wijziging gebruiksreglement

19.12.2005

Harelbeke

Wijziging gebruiksreglement

03.05.2006

Hooglede

Wijziging verordening op begraafplaatsen

01.02.2006

Ieper

Reglement betreffende vrijetijdspakketten

05.12.2005

Ieper

Wijziging reglement i.v.m. vissen in Ieperse stadsgrachten

06.02.2006

Knokke-Heist Verordening op het strand : wijziging en coördinatie

30.03.2006

Koksijde

Algemeen politiereglement : hfst 46 : onherkenbaar verschijnen in
het openbaar

06.02.2006

Lendelede

Wijziging dienstreglement bibliotheek

20.04.2006

Lichtervelde

Reglement betreffende gebruikname van polyvalente ruimte
sportcentrum

27.12.2005

Middelkerke

Wijziging reglement op de administratieve sancties

08.12.2005

Nieuwpoort
Nieuwpoort

Reglement op cameratoezicht op het openbaar domein
Reglement houdende verbod tot het beklimmen, beschadigen en
bekrassen van het kunstwerk “op weg naar Utopia”

16.02.2006
13.04.2006

Oostende

Wijziging verordening betreffende het gebruik van parkeermeters en
parkeerautomaten

16.12.2005

Roeselare

Algemeen reglement m.b.t. de plaatsing van publiciteitsborden

23.01.2006

Staden

Reglement betreffende de uitleendienst

22.12.2005

Staden

Huishoudelijk reglement 2006 van de gemeentelijke zwembad

30.03.2006

Staden

Huishoudelijk reglement voor de organisatie van de zomerwerking
van “de dagvlinder”

30.03.2006

Veurne

Verordening betreffende de terrassen op de Grote Markt

23.01.2006

Waregem

Verordening houdende de tijdelijke opschorting van de verplichte
sluitingstijd van de herbergen

07.02.2006

Waregem

Verordening inzake uitlenen stedelijk feestmateriaal

07.03.2006

Wevelgem

Verordening betreffende lawaai en rumoer n.a.v. diverse
zangwedstrijden voor vinken tijdens het seizoen 2006

10.03.2006
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Wervik

Wijziging reglement inzake markten

23.12.2005

Wielsbeke

wijziging gebruikersreglement voor Internet bij de plaatselijke
openbare bibliotheek

30.11.2005

Wielsbeke

Wijziging dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek

31.05.2006

Wingene

Algemeen reglement i.v.m. speelstraten

24.04.2006

Zedelgem

Verordening betreffende toegankelijkheid van het gemeentelijk
natuurreservaat Plaisiersbos

26.01.2006

59. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat DPV/VB – nr. P/B/2006/1B
Brugge, 14 juli 2006
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
Paul Breyne
A. Vastgesteld door de gemeenteraad overeenkomstig art. 119 van de nieuwe
gemeentewet.
datum
gemeenteraadsbesluit

gemeente

omschrijving

Brugge

Verordening inzake openbare en rust n.a.v. de Ronde van Vlaanderen op
zondag 2 april 2006

21.02.2006

Brugge

Verordening inzake openbare en rust n.a.v. de Heilige Bloedprocessie op
donderdag 25 mei 2006

21.02.2006

Dadizele

Verordening n.a.v. avondmarkt op 15 augustus 2006

20.04.2006

Diksmuide

Verordening inzake het beperken van leurhandel en colporteren n.a.v.
het openluchtevenement “Ten Vrede” van woensdag 10 mei 2006 tot en
met zondag 14 mei 2006

24.04.2006

Heuvelland

Verordening inzake openbare orde en leurhandel n.a.v. de LRT Comines
Rally op zondag 23 april 2006

06.03.2006

Heuvelland

Verordening servicewagens n.a.v. de LRT Comines Rally op zondag 23
april 2006

06.03.2006

Heuvelland

Verordening inzake openbare orde en leurhandel n.a.v. de
Heuvelrallysprint van de Monteberg op 6 en 7 me i 2006

06.03.2006
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Heuvelland

Verordening inzake service n.a.v. de Heuvelrallysprint van de Monteberg
op 6 en 7 mei 2006

06.03.2006

Heuvelland

Verordening inzake schilderen op openbare wegen n.a.v. de
Heuvelrallysprint van de Monteberg op 6 en 7 mei 2006

06.03.2006

Heuvelland

Verordening n.a.v. de verkenningen voor de “Ieper Westhoek Rally”
vanaf 12 juni 2006 tot 23 juni 2006

24.04.2006

Heuvelland

Verordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de
testrit “Ieper Westhoek Rally” op donderdag 22 juni 2006

24.04.2006

Heuvelland

Verordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de
“Ieper Westhoek Rally” op vrijdag 23 juni 2006 en zaterdag 24 juni 2006

24.04.2006

Heuvelland

Verordening om de testrit “Ieper Westhoek Rally” die plaatsvindt op 22
juni 2006 op enigerlei wijze te hinderen

24.04.2006

Heuvelland

Verordening om de wedstrijd “Ieper Westhoek Rally” die plaatsvindt op
zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2006 op enigerlei wijze te hinderen

24.04.2006

Heuvelland

Verordening voor het schilderen op de openbare weg n.a.v. de “Ieper
Westhoek Rally” die plaatsvindt op vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni
2006
Verordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten op
en langs de openbare weg n.a.v. de Ypres Westhoek Rally op vrijdag 23
juni 2006

24.04.2006

Ichtegem

Verordening op het privatief gebruik van de openbare weg en op de
openbare orde op zondag 5 maart 2006 n.a.v. het jaarlijks wielergala
“Omloop der Vlaamse Ardennen”

02.02.2006

Ichtegem

Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op de
verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op
zondag 14 mei 2006 n.a.v. een rommelmarkt

06.04.2006

Ieper

Verordening inzake openbare orde n.a.v. de 100 dagen op 24 februari
2006

06.02.2006

Ieper

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten,
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg n.a.v. de Ieper Westhoek Rally op 23 en 24 juni 2006

12.06.2006

Izegem

Verordening inzake leuren n.a.v. verkoopdagen op vrijdag 16 juni tot en
met zondag 18 juni 2006

08.05.2006

Koksijde

Verordening op aanplakkingen en gebruik van geluidswagens n.a.v. de
gemeente-en provincieraadsverkiezingen op zondag 8 oktober 2006

11.04.2006

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg tijdens de cycloscrosswedstrijden op 14 januari

19.12.2005

Houthulst
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2006
LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 31 december
2005

19.12.2005

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg n.a.v. de dag van het Park op 28 mei 2006

24.04.2006

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg n.a.v. de autocross op 11 juni 2006

24.04.2006

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg n.a.v. de fietstocht op 15 juli 2006

24.04.2006

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de Ijzerwake te Steenstraete/Zuidschote op 20
augustus 2006

29.05.2006

Ledegem

Verordening n.a.v. zangwedstrijden voor vinken tijdens het jaar 2006

23.03.2006

Ledegem

Verordening n.a.v. zangwedstrijden voor vinken tijdens het jaar 2006

27.04.2006

Lichtervelde

Vaststellen huishoudelijk reglement werking tijdens de vakantieperiode
juli-augustus 2006 en huishoudelijk reglement tienerwerking 2006

27.03.2006

Moorslede

Verordening tot het rijden van verkenningsritten n.a.v. de 5e rallysprint
van Moorslede op 19 maart 2006

16.02.2006

Moorslede

Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de
5e rallysprint van Moorslede op 19 maart 2006

16.02.2006

Oudenburg

Verordening inzake de verkenningen op zaterdag 15 juli en zondag 16 juli 08.06.2006
2006 n.a.v. de Short Rally van Oudenburg

Poperinge

Verordening houdende bijzondere maatregelen n.a.v. 100-dagen viering
op 24 februari 2006

29.12.2005

Poperinge

Verordening houdende bijzondere maatregelen en openbare orde n.a.v.
karnaval op zondag 26 maart 2006

23.02.2006

Poperinge

Verordening houdende bijzondere maatregelen en openbare orde n.a.v.
de kermis te Poperinge van woensdag 28 juni 2006 tot en met dinsdag
11 juli 2006

01.06.2006

Poperinge

Verordening houdende het stilleggen van alle attracties (micro’s, muziek,
generatoren, en andere ) tijdens het verloop van de Mariale Ommegang
op zondag 02/07/2006 en de bidprocessie op zaterdag 08/07/2006

01.06.2006

Poperinge

Verordening houdende bijzondere maatregelen n.a.v. de Mariale
Ommegang op zondag 2 juli 2006

01.06.2006

Roeselare

Verordening betreft publiciteit, uitdelen van pamfletten , manifestaties,
verkoopstanden en geluidshinder n.a.v. het Roeselaars carnaval op 19

20.02.2006
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maart 2006
Roeselare

Verordening n.a.v. leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v. de
jaarlijkse batjesfeesten op vrijdag 23 juni tot en met maandag 26 juni
2006

29.05.2006

Torhout

Verordening inzake openbare orde en rust n.a.v. carnaval op zondag 12
maart 2006

23.02.2006

Wervik

Verordening betreffende de beperking op de onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen n.a.v. de autorally van Wervik op 13/05/2006

04.04.2006

Wervik

Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en tijdelijke 04.04.2006
drankgelegenheden en het verbod van alcoholische dranken te verkopen,
te bezitten of uit te delen n.a.v. de autorally van Wervik op 13/05/2006

Wervik

Verordening n.a.v. verkenningen van de autorally van Wervik op
13/05/2006

04.04.2006

Wervik

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde n.a.v. de
autorally van Wervik op 13/05/2006

04.04.2006

Wingene

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde n.a.v. de
rommelmarkt op zaterdag 17/06/2006

29.05.2006

Zonnebeke

Verordening n.a.v. verkenningen van de autorally van Wervik op
13/05/2006

10.04.2006

Zonnebeke

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten langs de 10.04.2006
openbare weg n.a.v. de autorally van Wervik op 13/05/2006

Zonnebeke

Verordening n.a.v. de openbare orde van de autorally van Wervik op
13/05/2006

10.04.2006

Zonnebeke

Verordening n.a.v. de verkenningen van de Ieper Westhoek Rally op 23
juni 2006

12.06.2006

B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de
nieuwe gemeentewet.
datum besluit
burgemeester

gemeente

omschrijving

Heuvelland

Verordening inzake verkenningen n.a.v. de Ieper Westhoek Rally vanaf
12 juni 2006 tot en met 23 juni 2006

16.06.2006

Ieper

Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten langs de
openbare weg n.a.v. de kattenstoet op zondag 14 mei 2006

08.05.2006

Ledegem

Verordening n.a.v. de zangwedstrijden voor vinken tijdens de maand
april

03.04.2006

Roeselare

Verordening i.v.m. het vaststellen van het einduur van de

07.04.2006
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geluidsuitzendingen n.a.v. de Roeselaarse Parkconcerten tijdens de
maanden juli en augustus
Roeselare

Verordening i.v.m. het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen n.a.v. Dreve-rock op 17 juni 2006

16.06.2006

Wevelgem

Reglement inzake de organisatie van het Kerstbal op zondag 25
december 2005

12.12.2005

Wevelgem

Verordening i.v.m. aangifteplicht van pluimvee

03.04.2006
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 14 van 31 juli 2006
60.
61.
62.

63.
64.

Reglement ter ondersteuning van archeologische projecten van organisaties actief
in West-Vlaanderen.
Omzendbrief BA 2006/06–Aanwerving jobstudenten bij de lokale en provinciale
besturen.
Omzendbrief BB 2006/08 - Verkiezingen van 8 oktober 2006 - toelichtingen bij de
organisatie en uitvoering van artikel 8 van de Provinciekieswet betreffende de
verdeling van de kosten - Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 juni
2006.
Reglement subsidiëring van de vrijzinnige centra en de Koepel van Vrijzinnige
Centra in West-Vlaanderen.
Eredienstbesturen – financieel beheer.
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60.Reglement ter ondersteuning van archeologische projecten van organisaties actief in
West-Vlaanderen
Dienst en referte : Dienst voor Cultuur, 06/C-XIV/B-4
Brugge, 13 juli 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad, de beslissing d.d. 29
juni 2006 van de Provincieraad betreffende het provinciaal reglement ter ondersteuning van
archeologische projecten van organisaties actief in West-Vlaanderen bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Reglement ter ondersteuning van archeologische projecten van organisaties actief in
West-Vlaanderen
De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op het Europese verdrag van Malta (16 januari 1992): de ondertekening door de
Vlaamse regering op 30 januari 2002 en de voorbereidingen tot de opmaak van de besluiten
tot uitvoering van dit verdrag (periode 2004-2009);
§ Gelet op decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologische
patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 28 februari 2003;
§ Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een
cultureel erfgoedbeleid en het uitvoeringsbesluit van 14 januari 2005;
§ Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincies ter
ondersteuning van een complementair erfgoedbeleid en goedgekeurd in de Provincieraad
van 28 mei 1998;
§ Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
§ Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid waarbij, in hfdst. IV, gemeenten aangespoord worden tot het
opzetten van intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden met het og op de
afstemming van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie;
§ Gelet op de provinciewet, inzonderheid de artikelen 65 en 85;
§ Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;
§ Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
§ Gelet op het statuut van de Raad voor Cultuur van de provincie West-Vlaanderen,
vastgesteld door de Provincieraad van 29 maart 2001;
§ Gelet op het provinciale reglement van 1 januari 2005 betreffende het verlenen van start-,
structurele en projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden;
§ Gelet op het provinciale reglement van 1 januari 2005 voor de ontsluiting van cultureel
erfgoed in West-Vlaanderen;
§ Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
§ Gelet op het provinciale reglement, goedgekeurd door de Provincieraad op 19 december
1996 en gewijzigd op 25 mei 2000, betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming voor subsidietrekkers;
§ Gelet op het advies van de provinciale adviesraad voor archeologie;
§ Op voorstel van de Bestendige Deputatie.
besluit:
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Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1
Doelstelling
Er kan binnen de perken van de daartoe op de door Provincieraad goedgekeurde begroting van de
Provincie West-Vlaanderen ingeschreven kredieten, door de Bestendige Deputatie, na advies van de
Provinciale Adviesraad voor Archeologie, een subsidie toegekend worden voor archeologische
projecten van organisaties in de provincie West-Vlaanderen.
Artikel 2
Begripsomschrijving
§1. Organisaties (zonder winstoogmerk) zoals:
projectverenigingen, interlokale verenigingen, niet-professionele verenigingen zowel feitelijke,
als zonder winstoogmerk, universiteiten, hogescholen, die een secretariaat, vestiging of
activiteiten hebben in de provincie West-Vlaanderen en een essentiële bijdrage leveren aan de
archeologie in West-Vlaanderen. Zij dienen de gangbare wet- en regelgeving op vlak van
archeologie te onderschrijven, evenals de deontologische code voor de archeoloog.
§2. Subsidieerbare archeologische projecten:
1. voorbereidend bureauonderzoek: de materiële kost van de studie, inventarisatie,
opzoekingswerk rond een specifiek thema of probleem;
2. archeologische terreinverkenning en terreinevaluatie in het kader van de preventieve
archeologie;
3. opgravingen:
noodopgravingen (van onverwacht en op korte termijn bedreigde sites);
preventieve opgravingen (d.w.z. geplande opgravingen van bedreigde sites);
evaluatieve opgravingen: naar aanleiding van een bepaalde vraagstelling vanuit
beheersarcheologisch standpunt;
4. verwerking opgraving;
5. publieksgerichte- en educatieve werking:
direct aansluitend bij een bepaalde opgraving en/of de technische voorbereiding of de
uitvoering ervan;
als sensibilisatie voor het archeologisch erfgoed en/of voor het archeologisch
onderzoek in het betreffende werkingsgebied.
6. personeelskosten voor project- en interlokale verenigingen:
tussenkomst beperkt tot het ingediende project;
enkel als er voor dit project een extra personeelslid nodig is (de vraag dient duidelijk
gemotiveerd te worden);
de gevraagde personeelstussenkomst kan maximaal ¾ van de toegekende subsidie
bedragen.
Hoofdstuk 2 – Toekenningsvoorwaarden
Artikel 3
Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet beantwoorden aan de volgende
voorwaarden:
§1. Algemene voorwaarden:
1. zich volledig in de provincie West-Vlaanderen situeren;
2. het project moet passen in de beleidsopties van de provincie West-Vlaanderen cf.
Beleidsplan Cultuur;
3. het reglement op de visibiliteit van de provincie toepassen;
4. het Nederlands als voertaal hanteren.
§2. Algemene voorwaarden op gebied van archeologie:
1. project moet conform zijn met de bepalingen van het Verdrag van Malta;
2. hoogstaand en efficiënt kwalitatief archeologisch onderzoek uitvoeren met het oog op een
betere kennis van het verleden van de streek of de provincie;
3. toepassen van de inzichten van de beheersarcheologie;
4. streven naar behoud van archeologisch erfgoed in situ en wanneer dit niet kan naar
behoud ex situ;
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5.

streven naar behoud van waardevol archeologisch erfgoed door integratie in de ruimtelijke
ordening;
6. versterken van samenwerking op archeologisch vlak, zowel beheersmatig als inhoudelijk
en/of materieel ook tussen niet-professionele verenigingen en professionele archeologen;
7. samenwerking of netwerkvorming met andere initiatieven nastreven (bijvoorbeeld:
cultuurtoeristische ontsluiting, culturele evenementen).
§3. Specifieke voorwaarden op archeologisch vlak:
1. projecten van projectverenigingen en interlokale verenigingen moeten gekaderd worden in
een beleidsplan of een meerjarenplanning, wat in de projectbeschrijving verduidelijkt
wordt; de niet-professionele verenigingen dienen duidelijk aan te geven binnen welke
planning hun project kadert en met wie ze samenwerken;
2. bij meerjarenprojecten moeten de onderscheiden fases duidelijk aangegeven worden,
indien mogelijk vergezeld van een globale indicatieve begroting; de toekenning van de
subsidie kan slechts fase per fase gebeuren;
3. de aanvrager moet in ieder geval bij de aanvang van het project beschikken over alle
vereiste vergunningen;
4. de aanvrager dient zeer duidelijk de overige subsidiërende overheden (gemeenten,
Vlaamse overheid) en externen te vermelden, met het indicatieve bedrag van de
cofinanciering.
De hiertoe aangestelde adviesraad voor archeologie spreekt zich uit over de mate waarin aan deze
voorwaarden is voldaan.
Artikel 4
De aanvrager dient de begeleiding en de controle van de Provincie te aanvaarden in alle fasen van
het onderzoek. Men dient rekening te houden met de adviezen die door de Provincie worden
geformuleerd waar nodig in samenspraak met Vlaamse Gemeenschap. De aanvrager neemt
bovendien de nodige maatregelen om de voormelde controle adequaat te laten verlopen.
Hoofdstuk 3 - Aanvraagprocedure
Artikel 5
De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie op basis van dit reglement dient schriftelijk en op
het daartoe bestemde aanvraagformulier te worden gericht aan de leden van de Bestendige
Deputatie, ter attentie van de dienst voor cultuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan,
41, 8200 Sint-Andries.
De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend op 1 december van het jaar voorafgaand aan het
jaar dat het project wordt aangevangen, ofwel op 1 juni van het jaar van de aanvang van het
project. Voor dringende noodopgravingen na 1 juni van het jaar van aanvang kan een afwijkende
datum worden aangevraagd.
Artikel 6
§1. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:
1. zorgvuldig en realistisch ingevuld aanvraagformulier met bevattelijke projectbeschrijving
(doelstellingen, planning, onderdelen, eventuele fasering, gedetailleerde begroting met
tabel van de geraamde inkomsten en uitgaven, incl. BTW, financieringsplan met
vermelding van de cofinanciering, detail van de activiteiten, voorziene personeelbehoeften)
met verwijzing naar beleidsplan, (me erjaren)planning en indicatieve globale kostenraming;
2. activiteitenverslag en financieel verslag van het voorbije jaar;
3. indien beschikbaar, kopies van de documenten noodzakelijk om het project uit te voeren:
vergunningen, overeenkomsten, aangegane verzekeringen bijvoegen;
4. informatie over de versterking van de samenwerking beheersmatig, inhoudelijk en/of
materieel;
5. indien er verscheidene partners voor de duur van een bepaald project samenwerken,
dienen zij een schriftelijke en ondertekende overeenkomst bij te voegen.
§2. Uitzonderingen op de voorschriften, vermeld in de voorgaande paragraaf 1, kunnen worden
toegestaan, via beslissing van de Bestendige Deputatie voor die projecten die om een
aanvaardbare reden nog niet zijn afgewerkt binnen de voorziene termijn (opgegeven in het
aanvraagformulier).
Hoofdstuk 4 - Toekenningsprocedure
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Artikel 7
De toekenning van de subsidie steunt op het oordeel van de adviesraad voor archeologie en wordt
door de Bestendige Deputatie beslist.
Artikel 8
De adviesraad vergadert minstens tweemaal per jaar en geeft advies op basis van de
bovengenoemde voorwaarden over het al of niet toekennen van een financiële ondersteuning en
over de grootte van het toe te kennen bedrag.
Artikel 9
Bij de vaststelling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de subsidies die verstrekt
worden door alle overige instanties die ter zake steun kunnen verlenen (o.m. de Europese Unie en
andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen naar Belgisch en buitenlands recht), zodat het
totale subsidiebedrag voor het project de 100% van de begrote en/of in rekening gebracht uitgaven
niet overschrijdt.
Artikel 10
Wanneer een projectaanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen meerdere
provinciale reglementen van toepassing zijn, kan per onderdeel slechts één bepaald
subsidiereglement van toepassing zijn, behalve indien er sprake is van restauratiepremies.
Artikel 11
§1. De jaarlijkse provinciale subsidie overschrijdt het bedrag van € 6.200 per project niet. De
adviesraad selecteert de ingediende projecten op basis van de in hoofdstuk 2 opgesomde
voorwaarden en houdt rekening met het belang en de kwaliteit van elk project.
Financiële ondersteuning kan enkel gegeven worden binnen de door de Bestendige Deputatie
en de Provincieraad goedgekeurde kredieten ingeschreven in de jaarlijkse provinciale
begroting. Het voorlopige subsidiebedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van de door
de adviesraad aanvaarde kosten, opgegeven in de projectbegroting, inclusief BTW.
In het subsidieaanvraagformulier zullen de subsidieerbare onderdelen van de projecten verder
gespecificeerd worden.
§2. De subsidie is echter beperkt tot het deficit van de projectsubsidie.
Hoofdstuk 5 - Uitbetaling
Artikel 12
§1. Een voorlopig subsidiebedrag wordt vastgesteld door de Bestendige Deputatie op basis van het
advies van de adviesraad. Een voorschot van 60% kan uitbetaald worden bij de aanvang van
het project, op basis van de door de adviesraad aanvaarde kosten, opgegeven in de begroting
van het project en na goedkeuring door de Bestendige Deputatie, op voorwaarde dat een kopie
van alle noodzakelijke vergunningen is bezorgd.
§2. Het saldo wordt uitbetaald na de beëindiging van het project, na overlegging van de
hiernavolgende documenten en bewijsstukken, controle door de administratie en de adviesraad
provinciale archeologie en na goedkeuring door de Bestendige Deputatie:
1. ingeval van opgravingen: een omstandig voorlopig verslag, dat o.m. een administratief
rapport en een beknopt wetenschappelijk rapport over de resultaten en plattegronden van
de opgravingen omvat;
2. voor de overige projecten: een tussentijds/of eindverslag van de activiteiten en de
resultaten;
3. het deponeren van de oorspronkelijke documenten en het onderbrengen van het
vondstenmateriaal in een door de Provincie aanvaarde bewaarplaats;
4. ingevuld formulier in verband met de toepassing van het provinciale reglement op de
visibiliteit, voorzien van de gevraagde bewijsstukken;
5. overzicht van de inkomsten en uitgaven;
6. de rekeningen vergezeld van een overzichtslijst en de nodige bewijsstukken.
De nodige documenten dienen zo snel mogelijk na afloop van het project bezorgd te worden en
ten laatste tegen 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarin het project een aanvang nam.
§3. Overige in te dienen documenten:
1. het eindverslag van archeologische opgravingen binnen de twee jaar na het afsluiten van
de opgraving;
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2.

onmiddellijk na het verschijnen, bezorgt de organisatie twee gratis exemplaren van haar
publicaties aan de Provincie. Zij kunnen geraadpleegd worden in de Provinciale Bibliotheek
en het Documentatiecentrum.
§4. Het saldo zal gestort worden op de post- of bankrekening van de projectindiener.
Hoofdstuk 6 - Controle en Sancties
Artikel 13
De Bestendige deputatie is gemachtigd om alle onderzoeken en controles in te stellen, alle
documenten te doen overleggen of informatie mede te delen en alle maatregelen te treffen die ze
nodig of nuttig acht om na te gaan of de subsidie voor het juiste doel is aangewend.
Artikel 14
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, of dat de voorwaarden van dit
reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de Bestendige Deputatie beslissen tot gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidies.
Artikel 15:
Alle betwistingen voortvloeiend uit dit reglement worden behandeld door de Bestendige Deputatie.
Hiertoe dient een aangetekend schrijven te worden gericht aan de Bestendige Deputatie.
Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen
Artikel 16
Overgangsmaatregelen
De aanvragen voor 2006 die al werden goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op basis van het
bestaande reglement voor de subsidiëring van archeologische projecten van West-Vlaamse
verenigingen (d.d. 1 januari 1998), blijven gehandhaafd.
Voor het overige wordt dit reglement opgeheven en vervangen door het nieuwe reglement voor de
financiële ondersteuning van archeologische projecten in West-Vlaanderen.
Bij wijze van overgang kunnen op basis van het nieuwe reglement voor het werkjaar 2006 nog
projectaanvragen ingediend worden tot uiterlijk 15 oktober 2006.
Artikel 17
Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 januari 2006.
Brugge, 29 juni 2006
De Provinciegriffier,
(get.)Hilaire Ost

De Voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

61. Omzendbrief BA 2006/06–Aanwerving jobstudenten bij de lokale en provinciale
besturen
Dienst en referte :I /AZP 363
Brugge, 31 juli 2006
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

de colleges van burgemeester en schepenen,
de leden van de gemeenteraden,
de leden van de deputaties van de provincieraden,
de leden van de provincieraden,
de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven,
de politiezones,

Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 02 juni 2006 betreffende de aanwerving van
jobstudenten bij de lokale en provinciale besturen.
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Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2006, blz.35813 tot en
met 35814.
Hoogachtend
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
62. Omzendbrief BB 2006/08 - Verkiezingen van 8 oktober 2006 - toelichtingen bij de
organisatie en uitvoering van artikel 8 van de Provinciekieswet betreffende de verdeling
van de kosten - Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006.
Dienst en referte: A/06/999/208-2
Brugge, 31 juli 2006
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

de colleges van burgemeester en schepenen,
de leden van de gemeenteraden,
de leden van de deputaties van de provincieraden,
de leden van de provincieraden,
de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven,
de politiezones,

Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 6 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8
oktober 2006 - toelichtingen bij de organisatie en uitvoering van artikel 8 van de Provinciekieswet
betreffende de verdeling van de kosten - Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 juni
2006.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2006, blz. 36287 tot en
met 36294.
Hoogachtend
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
63. Reglement subsidiëring van de vrijzinnige centra en de Koepel van Vrijzinnige Centra
in West-Vlaanderen
Dienst en referte : dienst Cultuur – 2006/C XIII/3-VLC
Brugge, 18 juli 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet wordt het besluit van de Provincieraad dd. 29 juni
2006 houdende het reglement voor de subsidiëring van de vrijzinnige centra en de Koepel van
Vrijzinnige Centra in West-Vlaanderen bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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De Provincieraad van West-Vlaanderen
§ Gelet op de wet van 22 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen
belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende nietconfessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen;
§ Gelet op de wet van 14 novemb er 1983 betreffende de controle op de toekenning van
aanwending van sommige toelagen;
§ Gelet op de artikels 65, 85 en 106 van de Provinciewet;
§ Gelet op artikel 2 van het Provinciedecreet;
§ Gelet op het provinciaal reglement, goedgekeurd door de Provincieraad op 19 december
1996 en gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending
van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
§ Gelet op het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm
van provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005 en latere
wijzigingen;
§ Overwegende dat de vrijzinnige centra en de Koepel van Vrijzinnige Centra door de
Instelling Morele Dienstverlening enkel ondersteund worden voor de werking die
beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening,
§ Overwegende dat de vrijzinnige centra en de Koepel nog andere activiteiten organiseren;
§ Op voorstel van de bestendige deputatie;
besluit:
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de vrijzinnige centra en de Koepel van
Vrijzinnige Centra in West-Vlaanderen
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbaar krediet
van de provincie West-Vlaanderen kan de bestendige deputatie subsidies verlenen aan de erkende
vrijzinnige centra en aan de erkende Koepel van Vrijzinnige Centra volgens de regeling en de
voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Artikel 2
De vrijzinnige centra en de Koepel van Vrijzinnige Centra kunnen worden erkend door de
bestendige deputatie indien men voldoet aan volgende voorwaarden:
Een werking hebben in West-Vlaanderen;
een vereniging zonder winstoogmerk is;
als doelstelling ontmoetingscentra te zijn voor diegenen die behoren tot of contact zoeken
met de niet-confessionele gemeenschap, informatie te brengen over vrijzinnigheid,
gemeenschappelijk overleg te plegen, het leggen van samenwerkingsverbanden, het voeren
van gezamenlijke acties en het organiseren van vrijzinnige plechtigheden;
verzekerd zijn tegen de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar
bestuurders en medewerkers;
erkend zijn door de Federatie van Vrijzinnige Centra, lid van de Unie Vrijzinnige
Verenigingen.
Om erkend te worden dienen nieuwe vrijzinnige centra een aanvraag in te dienen bij de bestendige
deputatie vóór 1 april.
Artikel 3
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de erkende vrijzinnige centra en de erkende
Koepel van Vrijzinnige Centra voldoen aan volgende voorwaarden:
1. alle nodige gegevens met betrekking tot de werking verstrekken aan de provinciale
administratie;
2. jaarlijks een werkings- en financieel verslag van het voorbije jaar bezorgen aan de
provinciale administratie;
3. een boekhouding hebben die toelaat de besteding van de provinciale subsidie te
controleren;
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4. alle documenten indienen vóór 1 april bij de dienst Cultuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 St.-Andries.
Artikel 4
Van het op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbaar krediet gebeurt een voorafname
als subsidie voor de erkende Koepel van Vrijzinnige Centra. Deze voorafname bedraagt maximaal
15 % van het totale krediet en wordt jaarlijks door de bestendige deputatie bepaald. De deputatie
legt het percentage vast op basis van het aantal en de impact van de activiteiten die de Koepel
organiseert voor de aangesloten vrijzinnige centra.
Het resterende bedrag wordt evenredig verdeeld onder de erkende vrijzinnige centra zoals bedoeld
in artikel 2 als tussenkomst in de structurele kosten (huisvesting, verwarming, secretariaatskosten,
…) en de werkingskosten die door de erkende vrijzinnige centra worden gemaakt.
Alle kosten moeten aan de hand van het financieel verslag worden bewezen.
Activiteiten waarvan de kosten worden terugbetaald via een ander subsidiekanaal (via de Instelling
Morele Dienstverlening, via het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de gemeenten, ..) worden niet
meer gesubsidieerd door dit reglement.
De Provincie behoudt zich het recht om hierop controle uit te oefenen.
Artikel 5
De jaarlijkse subsidie wordt uitbetaald in één schijf na onderzoek en controle door de provinciale
administratie.
Artikel 6
Er wordt een overgangsjaar voorzien: voor de toelage van het jaar 2006 dienen het werkings- en
financieel verslag 2005 te worden ingediend vóór 1 oktober 2006.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Brugge, 29 juni 2006
De Provinciegriffier
(get.)Hilaire Ost

De Voorzitter
(get.)Jean de Bethune

64. Eredienstbesturen – financieel beheer
Dienst en referte : ABB - 59 06 993 AZ/06/1
Brugge, 13 juli 2006
Aan de representatieve organen van de Rooms -katholieke, de Protestantse, de Anglicaanse en de
Israëlitische erediensten
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de besturen van de eredienst in West-Vlaanderen
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer U hierbij, voor verder gevolg, de tekst de bezorgen van mijn omzendbrief in verband
met de in rand vermelde aangelegenheid.
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur
(Get.) Paul Breyne
Agenstschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling West-Vlaanderen
Burg 4, 8000 Brugge
Tel. 050 40 56 11 – Fax 050 40 56 00
Binnenland.Westvlaanderen@vlaanderen.be
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Aan de representatieve organen van de Rooms -katholieke, de Protestantse, de Anglicaanse en de
Israëlitsiche erediensten
Aan de colleges van brugemeester en schepenen,
Aan de voorzitters van de besturen van de eredienst in West-Vlaanderen
Ons kenmerk: ABB-59 06 993 AZ/06/1
Datum: 25 juli 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
Op 1 maart 2005 trad het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten in werking.
Artikel 277 van dit decreet bepaalt evenwel dat de artikelen die betrekking hebben op het financieel
beheer pas in werking zullen treden op een door de Vlaamse regering te bepalen datum en uiterlijk
op 1 januari 2007.
Zowel de begroting 2007 als de rekening 2006 moeten aldus nog worden ingediend en behandeld
op basis van de thans bestaande reglementering. Voor de volgende jaren zal een overgangsregeling
worden uitgewerkt, die samen met het nieuwe financiële beheer door de Vlaamse Regering zal
worden vastgesteld.
Dit betekent dat in uitvoering van de wet van 4 maart 1870 betreffende het tijdelijke van de
erediensten de begrotingen van de eredienstbesturen voor het dienstjaar 2007, mij vóór 20 oktober
aanstaande in viervoud moeten toegezonden worden, bekleed met het advies van de
gemeenteraad.
Ik stel vast dat de gemeentelijke adviezen i.v.m. begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen
van besturen van de eredienst, waarvan meer dan één gemeente financiële verantwoordelijkheid
draagt, niet altijd gestructureerd worden toegestuurd aan mijn diensten.
Wanneer een “intergemeentelijk” bestuur van de eredienst aan de hoofdgemeente een begroting,
een begrotingswijziging of een rekening bezorgt dan dient deze hoofdgemeente onmiddellijk bij
ontvangst een exemplaar door te sturen aan de andere bevoegde gemeente of gemeenten,
teneinde het advies van de gemeenteraad of gemeenteraden te verkrijgen. Om te beletten dat de
door de hoofdgemeente aangeschreven gemeente of gemeenten mij rechtstreeks het gevraagde
advies of adviezen toesturen zonder dossier, dient de hoofdgemeente aan deze aangeschreven
gemeente of gemeenten te verzoeken het advies terug te sturen aan de hoofdgemeente. Pas
wanneer het advies of alle adviezen zijn ingewonnen door de hoofdgemeente dient het dossier in de
vereiste aantal exemplaren, tezamen met het advies van alle bevoegde gemeenteraden,
overgemaakt te worden aan mijn diensten. Het aantal exemplaren van hetzij van de begroting,
hetzij de begrotingswijziging, hetzij de rekening bedraagt vier, vijf of zes naargelang het gaat om
één, twee of drie bevoegde gemeenten.
Iedere voorziene uitgave moet gedekt zijn door een krediet dat volstaat om elke
kredietoverschrijding in de rekening te voorkomen. De penningmeester mag de voorziene kredieten
niet overschrijden maar mag evenmin enige betaling doen zonder dat in de begroting daarvoor een
krediet door de bestendige deputatie werd goedgekeurd.
Een begrotingswijziging wordt ingediend wanneer:
• sommige van de in de begroting 2006 goedgekeurde kredieten ontoereikend zijn voor het
lopende dienstjaar ;
• in de loop van het jaar uitgaven voorkomen waarvoor geen kredieten werden uitgetrokken.
Aangezien vanaf 1 januari 2007 de bevoegdheid voor het toezicht op de begroting (budget) wordt
gewijzigd, moet ernaar gestreefd worden om alle begrotingswijzigingen 2006 aan de bestendige
deputatie voor te leggen vóór 31 december 2006.
Het is dus absoluut noodzakelijk dat alle beslissingen van de bestuursorganen in verband met de
begrotingswijzigingen 2006 vóór 15 november 2006 aan mijn diensten worden overgemaakt.
Ik reken op uw medewerking om de voorgestelde timing te respecteren, zowel voor de begroting
2007 als voor de begrotingswijzigingen 2006.
Hoogachtend,
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(Get.) Paul Breyne,
Gouverneur.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 15 van 11 augustus 2006
65.
66.
67.

Ministeriële Omzendbrief PLP-41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal
veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het
bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen.
Consulaten: Burkina Faso, Republiek Filipijnen, Dominikaanse Republiek
Omzendbrief BA-2006/07 betreffende het betaald parkeren – vrijstelling op 11 juli.
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65. Ministeriële Omzendbrief PLP-41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal
veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder
een aanspreekpunt voor de scholen.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/4/3

Brugge, 25 juli 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren korpschef,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 41 tot
versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de
jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2006 (blz. 36397 tem blz. 36401).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
66. Consulaten: Burkina Faso, Republiek Filipijnen, Dominikaanse Republiek
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2006-PG
Brugge, 08 augustus 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
§ de heer Peter BLIJWEERT benoemd is tot Ereconsul van Burkina Faso te Waasmunster met
als consulair ressort het Vlaamse Gewest;
§ mevrouw Maria Angelina M. STA. CATALINA benoemd is tot Consul-generaal van de
Republiek Filipijnen te Brussel met als consulair ressort gans België;
§ mevrouw Marichu B. MAURO benoemd is tot Consul van de Republiek Filippijnen te Brussel
met als consulair ressort gans België;
§ de heer Ramon Leonel PEREZ SANCHEZ benoemd is tot Vice-consul van de Dominicaanse
Republiek te Antwerpen met als consulair ressort gans België, behalve de provincies Vlaams Brabant en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun functie
maximaal te ondersteunen.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
Paul Breyne
67. Omzendbrief BA-2006/07 betreffende het betaald parkeren – vrijstelling op 11 juli.
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/06/990
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Brugge, 9 augustus 2006
Aan de leden van de gemeenteraden
Aan de burgeme esters
Aan de voorzitters van de politiezones
Geachte gemeenteraadsleden,
Geachte burgemeesters,
Geachte voorzitters van de politiezones,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BA-2006/07 van 30 juni 2006 betreffende het betaald
parkeren – vrijstelling op 11 juli.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2006.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 16 van 25 augustus 2006
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Omzendbrief BB 2006/10 - Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Ingave en
doorsturen van de verkiezingsuitslagen. - Uitvoering van de artikelen 58bis van de
Gemeentekieswet en van artikel 21ter van de Provinciekieswet
Omzendbrief BB – 2006/15 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de stemopnemingsbureaus bij de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen Kiesomschrijving met manuele stemming.
Omzendbrief BB – 2006/12 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus bij de
Provincieraadsverkiezingen.
Omzendbrief BB – 2006/14 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de geautomatiseerde stembureaus bij de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen.
Omzendbrief BB – 2006/13 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Consulaten: Republiek Seychellen.
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68. Omzendbrief BB 2006/10 - Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Ingave en doorsturen
van de verkiezingsuitslagen. - Uitvoering van de artikelen 58bis van de Gemeentekieswet
en van artikel 21ter van de Provinciekieswet
Dienst en referte: A/06/999/208-3
Brugge, 18 augustus 2006
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

de colleges van burgemeester en schepenen,
de leden van de gemeenteraden,
de leden van de deputaties van de provincieraden,
de leden van de provincieraden,
de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven,
de politiezones,

Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 19 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8
oktober 2006 - Uitvoering van de artikelen 58bis van de Gemeentekieswet en van artikel 21ter van
de Provinciekieswet
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2006, blz. 37264 tot en
met 37265.
Hoogachtend
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
69. Omzendbrief BB – 2006/15 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de stemopnemingsbureaus bij de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen Kiesomschrijving met manuele stemming
Dienst en referte : A/06/999/208-7
Brugge, 24 augustus 2006
Aan de voorzitters van de
stem- en stemopnemingsbureaus bij de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen in de
kiesomschrijvingen met manuele stemming
ter kennisgeving aan:
• de leden van de deputaties
• de colleges van burgemeesters en schepenen
Geachte,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 26 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8
oktober 2006 – Onderrichtingen voor de voorzitters van de stemopnemingsbureaus bij de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Kiesomschrijving met manuele stemming
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2006, vanaf
blz. 40948 tot en met 40962.
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Hoogachtend
(get.)Paul Breyne
Gouverneur
70. Omzendbrief BB – 2006/12 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus bij de
Provincieraadsverkiezingen
Dienst en referte : A/06/999/208-4
Brugge, 24 augustus 2006
Aan de voorzitters van de
districtshoofdbureaus en de
kantonhoofdbureaus bij de
provincieraadsverkiezingen
ter kennisgeving aan:
• de leden van de deputaties
• de colleges van burgemeesters en schepenen
Geachte,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 26 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8
oktober 2006 – Onderrichtingen voor de voorzitters van de districthoofdbureaus en de
kantonhoofdbureaus bij de Provincieraadsverkiezingen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2006, vanaf
blz. 40612 tot en met 40654.
Hoogachtend
(get.)Paul Breyne
Gouverneur
71. Omzendbrief BB – 2006/14 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de geautomatiseerde stembureaus bij de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen
Dienst en referte : A/06/999/208-5
Brugge,24 augustus 2006
Aan de voorzitters van de
geautomatiseerde stembureaus bij
gemeente- en provincieraadsverkiezingen
ter kennisgeving aan:
• de leden van de deputaties
• de colleges van burgemeesters en schepenen
Geachte,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 26 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8
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oktober 2006 - onderrichtingen voor de voorzitters van de geautomatiseerde stembureaus bij de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006, vanaf
blz. 40811 tot en met 40829.
Hoogachtend
(get.)Paul Breyne
Gouverneur
72. Omzendbrief BB – 2006/13 – Verkiezingen van 8 oktober 2006 – Onderrichtingen
voor de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus bij de
gemeenteraadsverkiezingen
Dienst en referte : A/06/999/208-6
Brugge, 24 augustus 2006
Aan de voorzitters van de
gemeentelijke hoofdbureaus bij de
gemeenteraadsverkiezingen
ter kennisgeving aan:
• de leden van de deputaties
• de colleges van burgemeesters en schepenen
Geachte,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 26 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8
oktober 2006 - onderrichtingen voor de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006, vanaf
blz. 40829 tot en met 40869.
Hoogachtend
(get .)Paul Breyne
Gouverneur
73. Consulaten: Republiek Seychellen
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2006-PG
Brugge, 23 augustus 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
• de heer Philippe de BAETS benoemd is tot Ereconsul-generaal van de Republiek Seychellen
te Brussel met als consulair ressort gans België.
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De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun functie
maximaal te ondersteunen.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 17 van 1 september 2006
74.
75.
76.

Omzendbrief BB-2006/09 betreffende instructies voor het opstellen van
de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2007 van de gemeenten en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag.
Bekendmaking stedelijk subsidiereglement betreffende de betoelaging van
groendaken.
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74. Omzendbrief BB-2006/09 betreffende instructies voor het opstellen van
de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2007 van de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/06/990
Brugge, 29 augustus 2006
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn
Aan de politiecolleges
Geacht college,
Geachte voorzitters,
Geachte politiecollege,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2006/09 van 20 juli 2006 betreffende instructies
voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjaren- plannen voor 2007 van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2006,
tweede editie, blz. 42.487.
Met de meeste hoogachting
(get.)Paul Breyne
Gouverneur
75. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag.
Dienst en referte : Vl Gem. A/06/991/209-2
Brugge, 30 augustus 2006
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, heb ik de eer u de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen moeten
aangebracht worden vanaf 1 juli 2006.
Hoogachtend
(get.). Paul Breyne
Gouverneur

76. Bekendmaking stedelijk subsidiereglement betreffende de betoelaging van
groendaken
Dienst en referte : Groendienst GD_HVS_03_0601_groendaken
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Brugge, 30 augustus 2006
Aan de bevolking van de Provincie West-Vlaanderen
Mevrouwen
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 119 vijfde lid van de nieuwe Gemeentewet wordt het volgende uittreksel
uit het proces-verbaal der zitting van de Gemeenteraad van 31 januari 2006 van de Stad Brugge
betreffende het stedelijk reglement ter betoelaging van groendaken bekendgemaakt:
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/

BESTUURSMEMORIAAL NR. 17 – 2006

175

BESTUURSMEMORIAAL
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 18 van 29 september 2006
77.

Provinciale Prijs voor Volkskunde 2007
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77. Provinciale Prijs voor Volkskunde 2007
Dienst en referte : Dienst voor Cultuur, 06/C-XIV/E-1
Brugge, 31 augustus 2006
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad, de beslissing d.d. 31
augustus 2006 van de Bestendige Deputatie betreffende het provinciaal reglement Provinciale Prijs
voor Volkskunde 2007 bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
Provinciale Prijs voor Volkskunde 2007: reglement
Artikel 1
Met toepassing van de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 16 mei
1966 schrijft de Provincie West-Vlaanderen een prijs uit, beurtelings voor Volkskunde en voor
Geschiedenis.
Volgens de beslissing van de Bestendige Deputatie van 31 augustus 2006 is de prijs in 2007
bestemd voor Volkskunde.
Artikel 2
Voor het verlenen van prijzen en premies wordt een bedrag van € 6.200,00 ter beschikking gesteld:
a) voor studies geschreven door academisch gevormden1. De prijs bedraagt € 2.500,00;
b) voor studies geschreven door niet-academisch gevormden. De prijs bedraagt € 2.500,00.
Bij niet-toekenning van een Prijs kan het bedrag ervan, geheel of gedeeltelijk, in premies worden
omgezet.
Artikel 3
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen:
a) van Belgische nationaliteit zijn;
b) in West-Vlaanderen geboren zijn of er op 15 juni 2007 ten minste vijf jaar wettig
gedomicilieerd zijn.
Artikel 4
§1. Elke deelnemer mag één of meerdere studies over een onderwerp dat de Volkskunde van WestVlaanderen aanbelangt, indienen. De studies moeten origineel en in het Nederlands gesteld zijn.
Het minimale volume is vastgesteld op ongeveer 30 000 woorden, wat overeenkomt met circa 100
pagina’s formaat A4, getypt met tussenregel. Ze moeten bovendien aan de volgende voorwaarden
voldoen:
a) ofwel niet gepubliceerd zijn;
b) ofwel gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2000 en 1 juni 2007.
§2. Studies van ambtswege geschreven voor of in opdracht van een openbaar bestuur komen niet
in aanmerking.
§3. Academische proefschriften die niet grondig bijgewerkt en aangevuld zijn, worden niet
aanvaard.
§4. Studies die al bekroond werden met de Prijs of een premie van de Provincie West-Vlaanderen of
de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het genre, komen niet in aanmerking.
Artikel 5
De deelnemers moeten hun studie tegen uiterlijk 15 juni 2007 bezorgen aan het Provinciebestuur
van West-Vlaanderen, dienst Cultuur, afdeling Cultureel Erfgoed, Provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-Andries
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(contactpersoon: Mariette Jacobs tel.: 050 40 34 44/ fax: 050 40 31 05/
e-mail: mariette.jacobs@west-vlaanderen.be).
a) voor niet-gepubliceerde studies:
1.
de inzendingen moeten getypt en in vijf exemplaren ingediend worden, al
dan niet onder kenspreuk;
2.
eventueel illustratiemateriaal hoeft slechts in één exemplaar ingediend te
worden.
b) voor de gepubliceerde studies:
1. elke inzending omvat vijf exemplaren.
Artikel 6
De deelnemers moeten, bij het indienen van hun studie(s), rekening houden met de volgende
voorschriften:
§1. Niet-gepubliceerd werk onder kenspreuk ingediend:
a) op de eerste pagina van elk exemplaar worden de volgende gegevens vermeld:
1. de kenspreuk;
2. de hoofdletter(s) A voor academisch gevormden of NA voor nietacademisch gevormden.
b) de auteur dient, samen met de studie(s), een gesloten envelop in:
1. met op de buitenzijde de vermelding van de kenspreuk en de hoofdletters A
of NA;
2. waarin zich de volgende gegevens en documenten bevinden:
de identiteit van de deelnemer (voornaam, naam en adres);
een fotokopie van de identiteitskaart of een attest afgeleverd door het
gemeentebestuur, met vermelding van de datum waarop de deelnemer wettig in de
provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd is.
c) een verklaring op erewoord van de auteur met de specificering dat:
1. de studie niet gepubliceerd is;
2. hij/zij:
ofwel niet academisch gevormd is;
ofwel academisch gevormd is, met de aanduiding van de academische graad of
graden en de titel en het jaar van het proefschrift.
§2. Niet-gepubliceerde studies die niet onder kenspreuk ingediend worden en gepubliceerde
studies.
Deze studies moeten vergezeld zijn van een open envelop die de volgende gegevens bevat:
1. de identiteit van de deelnemer (voornaam, naam en adres);
2. een fotokopie van de identiteitskaart van de deelnemer of een attest
uitgereikt door het gemeentebestuur, met vermelding van de datum
waarop de deelnemer wettig in de provincie West-Vlaanderen
gedomicilieerd is;
3. een verklaring van de auteur dat hij/zij:
ofwel niet academisch gevormd is;
ofwel academisch gevormd is, met aanduiding van de academische graad of graden
en de titel en het jaar van het proefschrift;
4. voor niet-gepubliceerde studies een verklaring op erewoord van de
deelnemer dat de studie niet gepubliceerd is.
Artikel 7
De jury bestaat uit vijf leden, door de Bestendige Deputatie (van de Provincieraad van WestVlaanderen) aangesteld.
Artikel 8
De jury neemt geen kennis van de identiteit van deelnemers aan wie geen prijs of premie
toegekend wordt.
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Artikel 9
De uitspraak van de jury, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie (van de Provincieraad van
West-Vlaanderen), is onherroepelijk.
Artikel 10
Vier exemplaren van de ingediende studies worden aan de deelnemers terugbezorgd. Het vijfde
exemplaar wordt eigendom van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en is bestemd voor de
Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum, waarbij de raadpleging van niet-gepubliceerde
studies slechts toegestaan wordt met toestemming van de auteur.
Brugge, 31 augustus 2006
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 19 van 04 oktober 2006
78.
Bericht van de Gouverneur betreffende de organisatie van de raad voor
verkiezingsbetwistingen voor West-Vlaanderen
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78. Bericht van de Gouverneur betreffende de organisatie van de raad voor
verkiezingsbetwistingen voor West-Vlaanderen
Dienst en referte : A/06/990/208-2
Brugge, 3 oktober 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik vraag uw aandacht voor volgende mededeling betreffende de organisatie van de raad voor
verkiezingsbetwistingen voor West-Vlaanderen, opgericht ingevolge art. 85 en volgende van de
gemeentekieswet :
Het secretariaat van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor West-Vlaanderen is gevestigd op
onderstaand adres, waarnaar alle briefwisseling bestemd voor de Raad dient gericht :
Raad voor Verkiezingsbetwistingen
West-Vlaanderen
Secretariaat
Burg 4
8000 Brugge.
Hoogachtend
(Get.)Paul Breyne
Gouverneur
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 20 van 20 oktober 2006
79.
80.
81.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 september
2006.
Omzendbrief GPI 51 betreffende de behandeling van afgedankt politiematerieel. –
Richtlijnen en aanbevelingen.
Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling).
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79. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 september
2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 5 oktober 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 september 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
28 SEPTEMBER 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

De provincieraad heeft het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Belgomilk te
Langemark-Poelkapelle in het kader van het openbaar onderzoek voorwaardelijk gunstig
geadviseerd.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Dumoulin te Torhout definitief
vastgesteld.
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Veurne-Ambacht te
Nieuwpoort definitief vastgesteld.
De provincieraad heeft het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het regionaal
bedrijf Eurofreez te Poperinge voorlopig vastgesteld.
De provincieraad heeft het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het regionaal
bedrijf Braem Gebroeders te Kortemark en het daarbij horende onteigeningsplan voorlopig
vastgesteld.
De provincieraad heeft het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het regionaal
bedrijf Sanac te Wervik voorlopig vastgesteld.
De provincieraad heeft het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het bedrijf
Vulsteke te Staden voorlopig vastgesteld.
De provincieraad heeft een positief advies verleend voor de gratis overdracht van de
weggedeelten van de provinciewegen Diksmuide – Sint-Pieterskapelle (Oostendestraat) en
Wijnendale – Beerst (Wijnendalestraat) van het kruispunt te Beerst, met het oog op het
uitvoeren van verbeteringswerken door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De provincieraad heeft het gewijzigde schoolreglement van het Provinciaal Technisch Instituut
te Kortrijk goedgekeurd.
De provincieraad heeft de functiebeschrijvingen en het evaluatiereglement voor het
onderwijzend personeel van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk en het PTI-CVO
goedgekeurd.
De provincieraad heeft de jaarrekening voor het dienstjaar 2005 goedgekeurd.
De provincieraad heeft de tweede begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006 goedgekeurd.
De provincieraad heeft een waarborg van 1/5 van een lening voor de aankoop en inrichting van
een gebouw voor de VVP (Vereniging van de Vlaamse Provincies) goedgekeurd.
De provincieraad heeft machtiging verleend tot het in erfpacht nemen van de Sint-Karelsmolen
met toegangsweg en grond voor aanleg parking te Veurne met een totale oppervlakte van
1.685 m², voor de duur van 99 jaar, mits een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 1 symbolische
euro.
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15. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
inrichten van de site Sint-Karelsmolen te Veurne, fase 1: bouwen nieuw pompgemaal ter
vervanging van de bestaande vijzelpomp en aanleggen parking, met raming ten bedrage van
431.701,38 euro, incl. BTW, goedgekeurd.
16. De provincieraad heeft de gewijzigde voorwaarden in het ontwerp voor het uitvoeren van
waterbeheersingswerken en het uitgraven van een waterverzamelbekken langs de Kemmelbeek
(waterloop 2de categorie) t.h.v. de Jan de Cerfstraat te Ieper, goedgekeurd.
17. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
heraanleg van de rijweg tussen kmp. 22,250 en kmp. 23,604 te Diksmuide – Provincieweg VIII
Diksmuide – St.-Pieterskapelle, met raming ten bedrage van 125.026,00 euro, incl. BTW,
goedgekeurd.
18. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
aanleg van een fietspad langs de Ardooisestraat/Izegemsestraat (gemeentewegen) te
Izegem/Ardooie, met raming ten bedrage van 3.638.680,10 euro, incl. BTW, waarvan
1.332.214,75 euro ten laste van de Provincie, 1.250.000,00 euro ten laste van de gemeente
Izegem en 1.056.465,35 euro ten laste van de gemeente Ardooie, goedgekeurd.
19. De provincieraad heeft de verwerving van een loods met bijbehorende grond te Torhout
(Wijnendale), met een oppervlakte van 1.571 m², ter verbetering van het beheer van het
provinciaal domein d’Aertrycke en de provincieweg Wijnendale – Beerst, mits de prijs van
272.750,00 euro, goedgekeurd.
20. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor de
opdracht van architectuur met leiding, controle en toezicht op de werken in het provinciaal
museum Stijn Streuvels “Het Lijsternest” te Ingooigem, met raming ten bedrage van
119.790,00 euro, incl. BTW, goedgekeurd.
21. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
aankopen van vast meubilair voor het provinciaal bezigheidshome De Waaiberg te Gits, met
raming ten bedrage van 74.916,61 euro, incl. BTW, goedgekeurd.
22. De provincieraad heeft de eindafrekening voor de renovatie en uitbouw van het kasteel in het
provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld tot bezoekerscentrum, fase 2, lot elektriciteit,
ten bedrage van 86.702,72 euro, incl. BTW, goedgekeurd.
23. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
vernieuwen van de stookplaats en onderstations in het Provinciaal Technisch Instituut, campus
Karel de Goede, te Kortrijk, met raming ten bedrage van 1.601.146,41 euro, incl. BTW,
goedgekeurd.
24. De provincieraad heeft de eindafrekening van de werken voor de oprichting van een
nieuwbouwloods op de site van het POVLT te Rumbeke (Roeselare) – lot 2: CV en sanitair, ten
bedrage van 366.737,97 euro, incl. BTW, goedgekeurd.
25. De provincieraad heeft machtiging verleend tot ruiling met gesloten beurzen van gronden in het
provinciedomein Fort van Beieren te Koolkerke (oppervlakte van 54a 57ca, tegen 190h en
delen van 190g en 190f) met het oog op de functionele verbetering van de werking van het
domein.
26. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor
renovatie van de daken van de keuken en de bibliotheek in het Grootseminarie te Brugge, met
raming ten bedrage van 313.098,29 euro, incl. BTW, goedgekeurd.
27. De provincieraad heeft de verlenging van de aanstelling van de heer Rik Samyn tot
waarnemend directeur ten behoeve van de dienst EEG goedgekeurd.
80. Omzendbrief GPI 51 betreffende de behandeling van afgedankt politiematerieel. –
Richtlijnen en aanbevelingen.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/3/7

Brugge,16 oktober 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
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Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief GPI 51 betreffende de
behandeling van afgedankt politiematerieel. – Richtlijnen en aanbevelingen.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2006 (blz. 54528 tem blz.
54531).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
81. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling)
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen
Brugge, 12 oktober 2006
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996 (en latere wijzigingen).
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen, Mijne Heren,
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 27 april 2006, houdende aanvulling van het hernieuwd
openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen
van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26
november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11
augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april
2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19
september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19
juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei
2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,
5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006.
Met de meeste hoogachting
De gouverneur
(get.)Paul Breyne
Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen
(Nieuwe kandidaturen - aanvulling)
De Gouverneur,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996 (en latere wijzigingen).
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 1999, 14
juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 februari 2000, 4
en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001, 24 augustus 2001,
16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 en 18 september 2003, 9
oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004, 19 februari 2004, 8 april 2004, 10 juni 2004; 28
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oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september 2005, 16 maart 2006, 27 april 2006 en gepubliceerd in het
bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20
januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22
september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20
december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari
2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003,
23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004, 14 december
2004, 5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006 houdende vaststelling van het
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen;
Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie WestVlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van
aanleg;
Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 5 oktober 2006 m.b.t. de in
het beslissend gedeelte vermelde privaat rechtelijk persoon;
besluit :
Artikel 1
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen
wordt als volgt aangevuld:
1. Privaat rechtelijk persoon
Flux, Distelvinklei 9A, 2900 Schoten:
-

Mevrouw Miek Van Herreweghe heeft de diploma’s van gegradueerde in Landschaps- en
tuinarchitectuur en stedenbouwkundige.

Artikel 2
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit.
Brugge, 12 oktober 2006.
De Gouverneur,
Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 21 van 9 november 2006
82.
83.

84.

Omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van
politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden
vervuld.
Ministeriële Omzendbrief PLP-42 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen
van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26
oktober 2006.
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82. Omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van
politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden
vervuld.
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/3/8

Brugge,25 oktober 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1
april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder
hun opdrachten worden vervuld.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006 (blz. 56694 tem blz.
556700).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
83. Ministeriële Omzendbrief PLP-42 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen
van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones.
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR/2006/OB/4/4
Brugge, 26 oktober 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 42
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve
van de politiezones.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2006 (blz. 57364 tem blz.
57388).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

84. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 oktober
2006
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 6 november 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
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Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 oktober 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Lijst besluiten goedgekeurd in Provincieraad van 26 oktober 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM op 13
november 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 6
december 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal op 7
december 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO op
11 december 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking
tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op 14
december 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG op 19
december 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op 20
december 2006 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten bepaald.
De provincieraad heeft de vierde technische begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006
goedgekeurd.
De provincieraad heeft de aanstelling van contractueel personeel voor het provinciaal
Natuurpark Zwin goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verwerving van 56a 70ca grond (oppervlakte volgens kadaster),
gelegen te Heuvelland (Dranouter) ter uitbreiding van het provinciaal domein “Kemmelberg”,
mits de prijs van 11.340,00 euro goedgekeurd.
De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Regionaal Technologisch
Centrum Zuid- en Midden-West-Vlaanderen inzake de aankoop en co-financiering van een
elektronische jacquardmachine in het Provinciaal Technisch Instituut goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
uitbreiden van de koelinstallatie van het provinciaal Archiefgebouw, met raming ten bedrage
van 132.076,04 euro (excl. BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
leveren en plaatsen van een installatie voor de opvang en distributie van regenwater in de
campus Tuinbouwschool van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, met raming ten
bedrage van 89.540,90 euro (excl. BTW), zijnde 108.344,49 euro (incl. BTW), goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
renoveren van de stookplaats in het Bisschopshuis in Brugge met raming ten bedrage van
111.475,00 euro (excl. BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp van bestek en de gunningswijze (algemene
offerteaanvraag) voor de aankoop (levering) van IT-apparatuur (notebooks, printers en
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toebehoren) voor de provinciale raadsleden – 84 stuks, met raming ten bedrage van
350.000,00 euro (BTW-inbegrepen) goedgekeurd.
16. De provincieraad heeft het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Deinze gunstig
geadviseerd.
17. De provincieraad heeft de schenking van een kunstwerk vanwege Luc Zeebroek voor het PMMK
te Oostende aanvaard.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 22 van 16 november 2006
85

Vaststelling van de 2de begrotingswijziging 2006 en 4de boekhoudtechnische
begrotingswijziging 2006.
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85. Vaststelling van de 2de begrotingswijziging 2006 en 4de boekhoudtechnische
begrotingswijziging 2006.
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2006/472.2 BW 2 en TW 4
Brugge, 16 november 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de
beslissingen van de Provincieraad dd. 28 september 2006 en 26 oktober 2006 houdende
vaststelling van de tweede begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006 en de vierde
boekhoudtechnische begrotingswijziging 2006. Het Rekenhof meldt in haar brieven ter advies van
12 september en 17 oktober 2006 dat het geen opmerkingen formuleert.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Begrotingswijziging
Toelichting per begrotingsartikel
4de technische begrotingswijziging
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 23 van 24 november 2006
86.
87.

Verkeer en vervoer – dooibarelen 2006-2007 – geldende regelingen.
Omzendbrief BB 2006/16 – Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden –
Beslissingen in extremis tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraadsen districtsraadsverkiezingen.
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86. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2006-2007 – geldende regelingen
Dienst en referte : Federale dienst Politionele Veiligheid
Brugge, 14 november 2006
Aan de gemeentebesturen
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van het besluit dat ik tijdens het lopende
winterseizoen zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat de dooibarelen in de provincie
gesloten moeten worden.
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden.
Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting en de datum van het besluit opengelaten. Bij
sluiting van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte gebracht, waarna het bericht
schriftelijk bevestigd zal worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens op de
biljetten aan te vullen en onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig artikel 58
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer.
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan de bestuurders van voertuigen en de andere
belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve u, tussen het ogenblik waarop het
sluitingsbericht u zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt, alle nodige inlichtingen te
verstrekken op grond van het hiernavolgende besluit.
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat ogenblik zal
u over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken .
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE
De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
Gelet op het advies van de heer hoofdingenieur-directeur van de provinciale technische dienst der
wegen te Brugge en het afdelingshoofd van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen te Brugge
besluit:
Artikel 1
De dooibarelen zijn op alle wegen van de provincie gesloten vanaf_______ ______ om ______uur.
Artikel 2
Gedurende de sluitingstijd is alle verkeer verboden aan:
1 de voertuigen met aanhangwagens, andere dan opleggers;
2 de voertuigen, (ook militaire) met banden, andere dan lucht- of kussenbanden
Artikel 3
Gedurende dezelfde periode:
1 is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in
beladen toestand hoger is dan 16 ton;
2 is de snelheid van voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan 8 ton, beperkt tot 50 km per uur.
Artikel 4
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De bepalingen van Artikelikel 3 zijn niet van toepassing op het verkeer op:
1. De gewestwegen met uitzondering van Anzegem - N382C ‘De Varent’ waar het maximum
toegelaten gewicht beperkt is tot 10 ton;
2. de provinciewegen, met uitzondering van het hiernavermelde vak waarvoor het verbod wel
geldt; op de provincieweg Moerdijk-Leke: het vak dorp Moere (km 2,450) Lappersfortstraat
(km 6,778)
3. de gemeentewegen voorzien van cementbetonnen rijstroken met een breedte van
minstens 5 meter;
4. de gemeentewegen voorzien van koolwaterstofbindmiddelrijstroken met een breedte van
minstens 6 meter;
5. de gedeelten van wegen waar de rijstrook volledig tussen trottoirbanden is ingesloten.
Artikel 5
De bestuurders die met voertuigen onderweg zijn op het ogenblik dat dit besluit wordt
bekendgemaakt, mogen verder rijden tot in het centrum van de dichtstbijgelegen gemeente of tot
op de door een bevoegd persoon aangewezen plaats.
Artikel 6
Niettegenstaande de verkeers- en snelheidsbeperking voorzien in dit besluit mogen de bestuurders
slechts van de wegen gebruikmaken in zoverre aan die wegen geen schade wordt toegebracht.
Met het oog hierop dienen zij desnoods een andere reisweg te nemen om het gewicht en/of
snelheid van hun voertuig aan te passen.
Artikel 7
De overtredingen van dit besluit worden gesanctioneerd met de straffen voorzien in Artikelikel 29
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
Brugge_______________2006
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE
87. Omzendbrief BB 2006/16 – Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden –
Beslissingen in extremis tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads- en
districtsraadsverkiezingen
Dienst en referte : A/06/990/208-4
Brugge, 21 november 2006
Aan de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 13 oktober 2006 betreffende de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden – beslissingen in extremis tijdens het jaar van de provincieraads-,
gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2006, blz. 62197
Hoogachtend
(get.)Paul Breyne
Gouverneur
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 26 van 22 december 2006
97.

Ministeriële Omzendbrief PLP-42 bis betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones:
navolgende cijfers en bijkomende onderrichtingen.
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97. Ministeriële Omzendbrief PLP-42 bis betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones: navolgende
cijfers en bijkomende onderrichtingen.
Dienst en referte:FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/4/5

Brugge,19 december 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 42 bis
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve
van de politiezones: navolgende cijfers en bijkomende onderrichtingen.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2006 (blz. 72351 tem blz.
72361).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 25 van 14 december 2006
93.
94.
95.
96.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 november
2006.
Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding.
Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding
Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 1 december
2006 verdergezet op 5 december 2006.
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93. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 november
2006.
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 7 december 2006.
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 november 2006 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Lijst besluiten goedgekeurd in Provincieraad van 30 november 2006
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

De provincieraad heeft de waarborg van een kaskrediet voor de vzw Westkans principieel
goedgekeurd.
De provincieraad heeft de heer Martin Derycke, bvba Derycke, Catry & C°, aangesteld als
commissaris-revisor voor de POM West-Vlaanderen.
De provincieraad heeft de opening van voorlopige twaalfden voor verplichte uitgaven-kredieten
van de gewone dienst voor het dienstjaar 2007 goedgekeurd.
De provincieraad heeft de vijfde technische begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006
goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
restauratie van de zuidgevel schip en zuid- en westgevel zuidelijke zijbeuk – fase 4C – van de
Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van 392.217,37 euro (incl. BTW)
goedgekeurd.
De provincieraad heeft delegatie verleend aan de bestendige deputatie voor bepaalde
beslissingen inzake overheidsopdrachten voor het dienstjaar 2007.
De provincieraad heeft de titel van ereprovincieraadslid verleend aan volgende personen:
de dames Isabelle Maes, Marianne Maes, Irène Van Hecke-Masschelein en Myriam VervaetSmets en de heren Ronny Bonte, Walter Boret, Clifford Bourdon, Raf Corijn, Stijn Couvreur,
Henri d’Udekem d’Acoz, Jaak Dornez, Michel Dupont, Roland Florizoone, Gabriël Kindt, JeanClaude Laurent, Rudolf Leplae, Willy Malengier, Jos Monballyu, Gerard Naeyaert, Alfred
Platteau, Jef Pollentier, Roger Terryn, Eddy Tulpin, Walter Van Parijs, Jean Vyvey en Pol
Hiergens.

94. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat DPV/VB – nr. P/B/2006/2A
Brugge, 11 december 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
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Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard bekendgemaakt.

Met de meeste hoogachting

De Gouverneur
(get.)Paul Breyne

Gemeente

omschrijving

Damme
De Haan

Reglement op de openbare markt in Damme.
Hervaststellen dienstreglement van de plaatselijke openbare
bibliotheek.
Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk XIII : “baden –
plankzeilen – plezierbootjes – strand en duinen – aanvulling met art.
130.1
Wijziging gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement.
Politiereglement houdende openingsuren van speelplein Klein
Harelbeke.
Wijziging van het algemeen gemeentelijk politiereglement :
toevoeging bij hoofstuk 46 “overwelving van baangrachten”.
Algemeen politiereglement : aanpassing hoofdstuk 10 : “honden”.
Gemeentelijke stedebouwkundige verordening met betrekking tot het
overwelven van baangrachten.
Aanpassing van het algemeen stedelijk politiereglement : gebruik
van het openbaar domein-terrassen – vaststelling.
Algemeen politiereglement : wijziging reglement voor het gebruik
van het skateterrein op het sportcentrum.
Aanpassing algemene politieverordening inzake de inzameling van
textielafval.
Herziening van het visreglement op de visvijver, gelegen in het
gemeentelijk sportcentrum “Domein Grimmertinge”.
Algemeen reglement op de administratieve sancties – wijziging.
Politieverordening betreffende de begraafplaatsen, het lijkenvervoer,
de lijkenbewaarplaatsen en de verstrooiingen op zee – wijziging.
Politiereglement houdende invoering van gemeentelijke
administratieve sancties.
Algemeen politiereglement : aanpassing i.v.m. geluidsoverlast.
Algemeen politiereglement : aanpassing i.v.m. de inzameling van
textielafval

De Haan

Harelbeke
Izegem
Koksijde
Koksijde
Koksijde
Kortrijk
Lichtervelde
Menen
Moorslede
Nieuwpoort
Oostende
Roeselare
Wervik
Wervik

datum
gemeenteraadsbesluit
29.06.2006
01.06.2006
06.07.2006

17.07.2006
04.07.2006
03.07.2006
03.07.2006
03.07.2006
12.06.2006
03.07.2006
27.10.2006
27.06.2006
22.06.2006
23.06.2006
20.11.2006
05.09.2006
05.09.2006

95. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding
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Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat

DPV/VB – nr. P/B/2006/2B

Brugge, 11 december 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen bekendgemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
A. Vastgesteld door de gemeenteraad overeenkomstig art. 119 van de nieuwe gemeentewet.

gemeente

omschrijving

Anzegem

Verordening inzake publiciteitsvoering n.a.v. de massaloop “Dwars door
Grijsloke” op zaterdag 26 augustus 2006.
Reglement op proef voor het schooljaar 2006-2007 betreffende
kortstondig naschools toezicht en naschoolse opvang in de plaatselijke
scholen.
Reglement op proef voor één jaar houdende doorlopende
zwerfvuilopruiming met inschakeling van vrijwilligers.
Verordening i.v.m. het maken van propaganda n.a.v. de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.
Verordening betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op
de openbare weg en openbaar domein tijdens de nachtelijke uren in de
periode van 1 juli 2007 tot en met 31 augustus 2007.
Verordening houdende bewaking n.a.v. het Folkfestival Dranouter van
01/08/2006 tot 07/08/2006.
Verordening houdende leurhandel en reclame n.a.v. het Folkfestival
Dranouter van 01/08/2006 tot 07/08/2006.
Verordening houdende campings n.a.v. het Folkfestival Dranouter van
01/08/2006 tot 07/08/2006.
Verordening houdende onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg , de verkenningsritten en de beperkingen op de tijdelijke
eet- en drankgelegenheden n.a.v. de autorally “Omloop van Vlaanderen”
op zondag 10 september 2006.
Verordening houdende onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg , de verkenningsritten en de beperkingen op de tijdelijke
eet- en drankgelegenheden n.a.v. de TBR-rally op 15 oktober 2006.
Verordening te Ichtegem ter vrijwaring van de openbare orde en het
leefmilieu voor en tijdens de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober 2006.
Verordening houdende beperkingen op ambulante activiteiten,
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de

Anzegem

Anzegem
Blankenberge
Blankenberge

Heuvelland
Heuvelland
Heuvelland
Hooglede

Hooglede

Ichtegem

Ieper
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datum
gemeenteraadsbesluit
03.07.2006
05.09.2006

05.09.2006
06.07.2006
14.11.2006

03.07.2006
03.07.2006
03.07.2006
27.06.2006

29.08.2006

07.09.2006

04.09.2006
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Ieper
Izegem

Izegem
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
LangemarkPoelkapelle
Ledegem

Lichtervelde
Lichtervelde

Poperinge

Poperinge

Poperinge
Poperinge
Roeselare
Staden
Torhout
Veurne
Wevelgem

Wingene
Wingene

Wingene
Zonnebeke

openbare weg n.a.v. de rallysprint op 17 september 2006.
Verordening in uitvoering van artikel 1.4.9 van het algemeen
politiereglement n.a.v. de verkiezingen van 8 oktober 2006.
Verordening op het schenken van dranken in glazen flessen en
recipiënten tijdens de festiviteiten van Izegem Zomert die doorgaat op 18
– 19 & 20 augustus 2006.
Politiereglement n.a.v. de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van
8 oktober 2006.
Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg op zondag 23 juli 2006.
Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg op zaterdag 19 augustus 2006.
Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg naar aanleiding van de Moeder Baekelandtfuif te
Langemark-Poelkapelle op 28 oktober 2006.
Verordening houdende onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de
openbare weg , de verkenningsritten en de beperkingen op de tijdelijke
eet- en drankgelegenheden n.a.v. de 47ste internationale autorally
“Omloop van Vlaanderen” op zaterdag 9 en zondag 10 september 2006.
Gemeentelijke sportdienst voor het vaststellen van tarieven sportklassen
voor het schooljaar 2006-2007.
Verordening betreffende de handhaving van openbare orde en openbare
rust n.a.v. de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober
2006.
Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 4 meter in de
Veurnestraat over de ganse rijbaan van zaterdag 26/08 om 13 u tot
zondag 27/08 om 5 u n.a.v. Marktrock op zaterdag 26 augustus 2006
alsook het verbod om binnen het festivalterrein dranken in glazen flessen
te verkopen, ter beschikking te stellen en bij zich te hebben.
Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de
Rallysprint van Reningelst te Poperinge op 17 september 2006.
Verordening inzake de verkenningen n.a.v. de Rallysprint van Reningelst
te Poperinge op 17 september 2006.
Verordening op het voeren van propaganda voor de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.
Verordening inzake leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v. de
kerstmarkt en eindejaarsfeesten.
Schoolsportactiviteiten - huishoudelijk reglement 2006 – 2007
Verordening inzake openbare orde en rust n.a.v. de provincie-en
gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006.
Verordening betreffende de propaganda n.a.v. de verkiezingen.
Verordening houdende het verbod de veiligheid en het gemak van
doorgang te belemmeren door privatief gebruik van de openbare weg
gedurende de dagen van de braderie op 15, 16, 17 en 18 september
2006.
Verordening ter handhaving van de openbare orde tijdens de
rommelmarkt op zaterdag 17 juni 2006.
Verordening ter handhaving van de openbare orde tijdens de
wielerwedstrijd voor Elite met contract BWB op woensdag 6 september
2006 te Wingene.
Verordening ter handhaving van de openbare orde tijdens de
rommelmarkt op zondag 10 september 2006 te Wingene.
Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten, openbare
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04.09.2006
04.07.2006

28.08.2006
03.07.2006
03.07.2006
16.10.2006

29.06.2006

28.08.2006
28.08.2006

06.07.2006

31.08.2006

31.08.2006
31.08.2006
20.11.2006
03.07.2006
31.08.2006
28.08.2006
08.09.2006

29.05.2006
26.06.2006

28.08.2006
12.06.2006
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Zonnebeke
Zonnebeke

Zonnebeke
Zonnebeke

orde en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg
n.a.v. de Ypres Westhoek Rally te Zonnebeke op 23 juni 2006.
Verordening n.a.v. verkenningen 47ste Autorally Omloop van Vlaanderen
van 9 en 10 september 2006.
Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de
47ste Autorally Omloop van Vlaanderen te Passendale van 9 en 10
september 2006.
Verordening inzake de verkenningen n.a.v. de 26e Rally Team Bassin
Roeselare te Passendale op 15 oktober 2006.
Verordening inzake beperkingen op ambulante activiteiten en service aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de 26ste Rally Team Bassin
Roeselare te Passendale op 15 oktober 2006.

17.07.2006
17.07.2006

01.09.2006
01.09.2006

B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de nieuwe gemeentewet.
gemeente

omschrijving

Izegem

Verordening inzake het verlenen van service, de verkenningsritten en
de beperkingen op de tijdelijke eet- en drankgelegenheden n.a.v. de
47ste Autorally “Omloop van Vlaanderen” op zaterdag 9 september
2006.
Politieverordening betreffende de beperking op de ambulante
activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle
tijdens de Donna’s ultratop party op 11 november 2006.
Verordening i.v.m. het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op
9 juli 2006 op de Grote Markt.
Verordening houdende het verbod tot het meebrengen van alcoholische
dranken, met een alcoholgehalte hoger dan 5,5 % , en van alles, in het
algemeen, verpakt in glazen recipiënten, naar het stadspark ,
Kattenstraat, en het uitdelen van strooibriefjes in het SintSebastiaanspark of in de omgeving ervan, tijdens de parkconcerten
voor het jaar 2006.
Verordening houdende regeling van de ambulante handel tijdens de
kermisdagen van dinsdag 22 augustus 2006 tot en met woensdag 30
augustus 2006.
Verordening inzake het toestaan van een afwijking van het vigerend
sluitingsuur op de drankinstellingen te Oekene n.a.v. de 32e
Gardeboefeesten op 15, 16 en 17 september 2006.
Verordening n.a.v. van het kerstbal 2006 op maandag 25 december
2006.

LangemarkPoelkapelle
Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Wevelgem

datum besluit
burgemeester
08.08.2006

07.11.2006

22.06.2006

28.06.2006

18.07.2006

12.09.2006

20.11.2006

96. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 1 december
2006 verdergezet op 5 december 2006.
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 11 december 2006.
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Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 1 december 2006 verdergezet op 5 december 2006 ter
kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gouverneur,
(get.) Paul Breyne
Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
1 december 2006

1. De provincieraad heeft kennis genomen van de geldigheidsverklaring van de
provincieraadsverkiezingen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
2. De provincieraad heeft kennis genomen dat volgende personen hebben verklaard te verzaken
aan het mandaat van provincieraadslid: de dames Dalila Douifi en Stéphanie Anseeuw en de
heren Renaat Landuyt, André Van Nieuwkerke, Marc Verwilghen, Frank Vanhecke, Pierre
Chevalier, Hendrik Bogaert, Johan Verstreken, Geert Lambert, Johan Vande Lanotte, Christian
Verougstraete, Bart Tommelein, Jacky Maes, Vincent Van Quickenborne, Pol Hiergens, Jean
Marie Dedecker, Karlos Callens, Yves Leterme en Herwyn Vandenbulcke.
3. De provincieraad heeft de geloofsbrieven van de verkozenen en de opvolgers onderzocht.
4. Volgende personen hebben de eed afgelegd als provincieraadslid: de dames Christine Beke,
Jasmijn Bonte, Elke Carette, Charlotte Castelein, Anne-Catherine Cnockaert, Jacqueline CropRimbaut, Livia De Gryse, Kelly Debreuck, Hilde Decleer, Veerle Declercq, Christine Depaepe,
Frieda Deschacht, Yolande Destoop-Dhondt, Christine Deven-Vandewaetere, Els Kindt, Lies
Laridon, Maureen Lievyns, Eliane Matton-Spincemaille, Georgina Roets-Denolf, Veerle Servayge,
Ann Seynaeve, Bercy Slegers, Marleen Titeca-Decraene, Sofie Van Parys-Bruyninckx, Herlinde
Vanwalleghem, Hilde Veulemans en Berlinda Willaert en de heren Georg Barbary, Johan Blieck,
Jean-Marie Bogaert, Erik Cardon, Claude Croes, Jean de Bethune, Franky De Block, Bernard De
Cuyper, Dirk De fauw, Eric De Keyser, Patrick De Klerck, Immanuel De Reuse, Yves Debaere,
André Debruyne, Guido Decorte, Christof Dejaegher, Dirk Deraeve, Ignace Dereeper, Franky
Devaere, Anthony Dumarey, Jan Durnez, Eric Huyghe, Johan Kerckhof, Jan Lacombe, Boudewijn
Laloo, Geert Leenknecht, Lieven Lybeer, Reinhart Madoc, Hans Masselis, Luc Masyn, Bart
Naeyaert, Gunter Pertry, Kristof Pillaert, André Ramoudt, Kurt Ravyts, Peter Roose, Luk
Schelfhout, Guy Van den Eynde, Patrick Van Gheluwe, Eddy Van Lancker, Claude Vancoillie,
Wilfried Vandaele, Luc Vande Caveye, Noël Vandecasteele, Willy Vandemeulebroucke, Baldwin
Vandenbulcke, Pol Vandenbulcke, Didier Vandeputte, Piet Vandermersch, Jurgen Vanlerberghe,
Luc Vannieuwenhuyze, Marc Vanpaemel, Carl Vereecke, Hendrik Verkest, Gilbert Verkinderen en
Koenraad Verschaete.
5. De provincieraad heeft op basis van de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter de heer
Jean de Bethune verkozen als voorzitter.
6. De provincieraad heeft het huishoudelijk reglement van de provincieraad gewijzigd.
7. De provincieraad heeft vijftien leden van het bureau verkozen.
8. De provincieraad heeft op basis van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatgedeputeerden de deputatie verkozen.
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9. Volgende personen hebben de eed afgelegd als gedeputeerde: de heren Jan Durnez, Patrick Van
Gheluwe en Dirk De fauw, mevrouw Marleen Titeca-Decraene en de heren Gunter Pertry en Bart
Naeyaert.
10. De provincieraad heeft kennis genomen van de beslissing van de deputatie omtrent de verdeling
van de bevoegdheden van de deputatie.
11. De provincieraad heeft de heer Patrick Braet, provincieontvanger, aangesteld als financieel
beheerder.
12. De heer Patrick Braet heeft de eed afgelegd als financieel beheerder.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 24 van 1 december 2006
88
89.
90.
91.

92.

Omzendbrief GPI 53 betreffende sommige verloven toegekend in 2007.
Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2007 – reglement.
Omzendbrief BB 2006/18 – Start van de lokale bestuursperiode na de verkiezingen
van 8 oktober 2006 – installatie van de provincieraad – verkiezing van de
voorzitter – verkiezing van de gedeputeerden.
Omzendbrief BB 2006/17 – Start van de lokale bestuursperiode na de verkiezingen
van 8 oktober 2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de
OCMW-raad.
Tarieven voor de diensten verleend aan het publiek door de Provinciale Bibliotheek
en Documentatiecentrum (PBD).
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88. Omzendbrief GPI 53 betreffende sommige verloven toegekend in 2007.
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid

DPV/LDR/2006/OB/3/9

Brugge, 27 november 2006
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief GPI 53 betreffende sommige
verloven toegekend in 2007.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2006 (blz. 64765).
Met de meeste hoogachting
(get.) Paul Breyne
Gouverneur
89. Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2007 – reglement.
Dienst en referte : Cultuur – 05/IX/F-1
Brugge, 1 december 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Hierna deel ik u de tekst mee van het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de
Provincie West-Vlaanderen 2007, vastgesteld door de bestendige deputatie in zitting van 30
november 2006 § 273
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2007 – reglement.
Artikel 1. - Wedstrijd
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs
voor Architectuur uit.
Artikel 2. - Architectuur
De Prijs is bestemd voor alle architectuurrealisaties die:
- ofwel gelegen zijn in de provincie West-Vlaanderen.
- ofwel van de hand zijn van architecten die
- in West-Vlaanderen geboren zijn
- of op 1 januari 2007 ten minste 5 jaar in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn
- of die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van de architecten-stagiairs
van de Orde van Architecten in West-Vlaanderen.
Artikel 3. - Deelnemer
Alle architecten die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van
architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België kunnen deelnemen.
Teams (architectenbureaus of samenwerkende architecten) schrijven in als groep van fysieke
personen maar laten zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team.
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Artikel 4.- Prijs
De Prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden. Het totale
beschikbare prijzengeld bedraagt 12.396,00 EUR.
Artikel 5. - Taal
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands.
Artikel 6. - Aanvragen deelnemingsformulieren
-op verzoek te verkrijgen tot uiterlijk 8 maart 2007 via het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel 050 40 35 49, fax 050 40 31 05,
wendy.leplae@west-vlaanderen.be)
-beschikbaar op het internet tot uiterlijk 15 maart 2007 via www.westvlaanderen.be/architectuurwedstrijd
Artikel 7. - Insturen deelnemingsformulieren
De deelnemingsformulieren met de identiteit van de deelnemer dienen uiterlijk op 20 maart 2007
volledig ingevuld in tweevoud per post teruggestuurd te worden naar het Provinciehuis Boeverbos,
Dienst voor Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries,
samen met :
- een bewijs van inschrijving op de tabellen van de architecten of op de lijsten van de architectenstagiairs van de Orde van Architecten in België
- kopie van de identiteitskaart of een verklaring van de burgemeester met vermelding van de
datum sinds wanneer de deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is
- een voorstel ‘waarnemer’ (d.i. naam van een architect meedelen die op een van de tabellen van
de Orde van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven, via de daartoe bestemde envelop
‘waarnemer’) (cf. art 12)
De poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend.
Artikel 8. - Geldige deelneming
Kort nà 20 maart 2007 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, één exemplaar van zijn deelnemingsformulieren
terug (zie art.7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven voor deelneming.
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd.
Artikel 9. - Samenstelling deelnemingsdossier
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 1 en maximum 3 recente projecten voor
a.d.h.v. plannen en beeldmateriaal.
Met recent wordt bedoeld dat de gebouwen in gebruik genomen werden tussen 1 januari 2003 en
31 december 2006.
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit:
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar werd teruggestuurd kort nà 20 maart 2007 (art.
8)
- per project:
- plannen (max. op A3-formaat): inplantingsplan, grondplannen, doorsneden, gevels…
met aanduiding van de schaal
- minimum drie foto’s van het project en zijn omgeving
- minimum drie foto’s van het project zelf
- minimum drie foto’s van het interieur van het project
- opgave van de totale kostprijs met een opsplitsing per onderdeel
- verklarende nota van minimum 1 bladzijde waarin de deelnemer zijn/haar concept aangeeft en
zijn/haar visie toelicht
De gevraagde documenten dienen ‘op papier’ te worden ingestuurd. De jury kan uiteraard maar
belangstelling opbrengen voor een duidelijk en goed gestoffeerd deelnemingsdossier.
Artikel 10.- Inzenden deelnemingsdossier
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt aangetekend per post uiterlijk op maandag
11 april 2007 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. De poststempel van de datum van verzending is
daarbij bepalend.
Artikel 11 - Jurering
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:
- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10)
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in
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art. 9 a) en b)
De projecten worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers. Eventueel kan een
bezoek aan een aantal geselecteerde projecten plaatsvinden.
Artikel 12. - Juryleden
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Bestendige Deputatie. Overeenkomstig het artikel
35 van het reglement van de Internationale Unie van Architecten zal de jury samengesteld worden
uit een meerderheid van architecten ten opzichte van het totale aantal stemgerechtigde juryleden.
Deze meerderheid van architecten dienen architecten te zijn die ingeschreven zijn op de tabel van
de architecten of op de lijsten van de architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België.
Een architect-waarnemer zal de deelnemers vertegenwoordigen.
Hiervoor zal bij de deelnemingsformulieren een afzonderlijke envelop met de vermelding
‘waarnemer’ gevoegd worden. Via die envelop moeten de deelnemers de naam opgeven van een
architect, die op een van de tabellen van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen
ingeschreven moet zijn. Deze waarnemer zal met meerderheid van stemmen gekozen worden. Bij
gelijk aantal stemmen is degene verkozen die het langst op een van de tabellen van de Orde van
Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven.
Ook de Orde van Architecten van West-Vlaanderen kan zich laten vertegenwoordigen door een
waarnemer. De waarnemers zullen opgeroepen worden om alle verrichtingen van de jury bij te
wonen, evenwel zonder stemrecht.
Het secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur.
De namen van de juryleden worden pas bekend gemaakt na afloop van de Prijs.
Artikel 13. - Verzekering en transport
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden en het
terugsturen van zijn dossier gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier.
Artikel 14. - Uitslag
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van West-Vlaanderen
wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Bestendige Deputatie schriftelijk
meegedeeld aan alle deelnemers.
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.
Artikel 15. - Terugbezorgen deelnemingsdossier
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden wordt
eigendom van de Provincie West-Vlaanderen.
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de provincie
West-Vlaanderen aangetekend teruggestuurd worden.
Artikel 16. - Reproductierecht
Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de inzendingen behoudt de Provincie West-Vlaanderen
zich het recht voor op één of meer plaatsen een tentoonstelling te organiseren met (een selectie
uit) de (geselecteerde) projecten, door de jury daartoe gemaakt in het kader van de Prijs. De
modaliteiten hiertoe worden bepaald door de Bestendige Deputatie, op voorstel van de jury.
De deelnemer verleent aan de provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle publicaties
in verband met deze Prijs.
Artikel 17. - Discussie
De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie, is onherroepelijk.
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht worden
door de Bestendige Deputatie, zo nodig na advies van de jury.
Artikel 18. - Instemming
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van West-Vlaanderen
impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te
onderwerpen aan de beslissingen van de Bestendige Deputatie en af te zien van elke
gerechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.
90. Omzendbrief BB 2006/18 – Start van de lokale bestuursperiode na de verkiezingen
van 8 oktober 2006 – installatie van de provincieraad – verkiezing van de voorzitter –
verkiezing van de gedeputeerden.
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Dienst en referte : A/06/71/208-1
Brugge, 1 december 2006
Aan de leden van de deputaties van de provincieraden,
Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 27 oktober 2006 betreffende start van de lokale
bestuursperiode na de verkiezingen van 8 oktober 2006 – installatie van de provincieraad –
verkiezing van de voorzitter – verkiezing van de gedeputeerden.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2006, blz. 65730
tot en met blz. 65734.
Hoogachtend
(Get.)Paul Breyne
Gouverneur
91. Omzendbrief BB 2006/17 – Start van de lokale bestuursperiode na de verkiezingen
van 8 oktober 2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de gemeenteraad
– verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de OCMW-raad.
Dienst en referte : A/06/999/208-8
Brugge, 1 december 2006
Aan de colleges van burgemeester en schepenen,
Aan de voorzitters van de OCMW’s
Geachte,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 27 oktober 2006 betreffende de start van de lokale
bestuursperiode na de verkiezingen van 8 oktober 2006 – benoeming van de burgemeester –
installatie van de gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van
de OCMW-raad.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2006, blz. 65721
tot en met blz. 65730.
Hoogachtend
(Get.)Paul Breyne
Gouverneur
92. Tarieven voor de diensten verleend aan het publiek door de Provinciale Bibliotheek en
Documentatiecentrum (PBD)
Dienst en referte : Cultuur – 2006/C-XII/B-1
Brugge, 1 december 2006
Mevrouwen,
Mijne Heren,
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In uitvoering van artikels 5,11 en 26 van het reglement van de Provinciale Bibliotheek en
Documentatiecentrum (PBD), goedgekeurd in de Provincieraad van 15 juni 2006 heeft de
Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen in zitting van 30 november 2006, paragraaf 308 de
tarieven bepaald voor de diensten verleend aan het publiek door de Provinciale Bibliotheek en
Documentatiecentrum.
Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2007.
(get.)Hilaire Ost
Provinciegriffier

(get.)Paul Breyne
Gouverneur
Tarieven voor diensten verleend aan het publiek

1. Tarieven gelden in de bibliotheek voor de lezers/ontleners
1.1.
Fotocopies afgeleverd in de bibliotheek.
0,10 euro
(Fotocopies te nemen door de lezers zelf
uit opgevraagde documenten)
1.2.
Boete bij het overschrijden van de uitleentermijn van vier weken
Per begonnen week te laat wordt één maningsbrief geschreven (maximum drie)
Bij het begin van de vierde week te laat wordt een aangetekende brief
verstuurd.
1.2.1. Per ontleend document en per begonnen week te laat
0,15 euro
1.2.2. Maningsbrief
0,50 euro
1.2.3. Aangetekende maningsbrief
5,00 euro
1.2.4. Terugbrengen niet teruggespoelde vidéo’s
1,00 euro
1.3.
Reservatie (verwittiging omtrent beschikbaarheid per brief)
0,50 euro
1.4.
Aanmaak vervangingsbibliotheekpas (bij verlies)
1,50 euro
1.5.
Aanvraag via e-mail, telefoon of brief voor levering
fotocopies (maximum 30 pagina’s)
per post (+0,10 euro per bijkomende pagina)
7,00 euro
per fax (+ 0,10 euro per bijkomende pagina)
12,40 euro
electronisch (+ 0,10 euro per bijkomende pagina)
6,20 euro
2. Tarieven IBL kosten te betalen door de lezers in de PBD)
2.1. Opvraging ten behoeve van de lezers in de PBD uit Vlaamse Openbare bibliotheken
2.1.1 Aanvraag fotocopies en levering via (prijs per pagina)
Post of electronisch
Fax
2.1.1. Aanvraag boeken
(portkosten voor terugzenden boeken)
2.2. Opvraging uit andere dan de Vlaamse Openbare Bibliotheken
2.2.1. Boeken
(kosten impala en portkosten voor terugsturen van de boeken)
2.2.2. Fotocopies (maximum 30 pagina’s)
per post (+0,10 euro per bijkomende pagina)
per fax (+ 0,10 euro per bijkomende pagina)
electronisch (+ 0,10 euro per bijkomende pagina)
3. Levering van beelden uit de Beeldbank West-vlaanderen-toen
3.1. Levering digitale beelden
3.1.1.Startkosten
3.1.2. Beeld in tifformaat (300 dpi) per beeld (op cd-rom od dvd)
3.1.2. Beeld in jpegformaat (300 dpi) via e-mail
3.2. Levering foto’s (kleuren of zwart/witprint)
3.2.1. Startkosten
3.2.2. Print (Inkjet) A6 (10 x 15 cm)
3.2.3. Print (Inkjet) A5 (15 x 21 cm)
3.2.4. Print (Inkjet) A4 (21 x 29 cm)
3.2.5. Print (Inkjet) A3 (30 x 42 cm)
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0,10 euro
0,25 euro
5,00 euro
13,00 euro
7,00 euro
12,40 euro
6,20 euro

5,00 euro
0,50 euro
0,50 euro
5,00
1,00
2,00
3,75
7,50

euro
euro
euro
euro
euro
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3.2.6. Foto (10 x 15 cm) eerste opname
volgende foto (zelfde beeld)
3.2.7. Foto (13 x 19 cm) eerste opname
volgende foto (zelfde beeld)
3.2.8. Foto (20 x 30 cm) eerste opname
volgende foto (zelfde beeld)
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3,00
0,50
3,50
1,50
5,00
2,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
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