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3. Vaststelling van de 3de wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

4. Vaststelling van de 4de wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

5. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 

27 oktober 2016. 

 

6. Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten 2017 - reglement 

 

7. Vierjaarlijkse Prijs voor Letterkunde 2017, Kinder- en jeugdboek – reglement 
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11.Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  
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1. Vaststelling van de 1ste wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan

2014-2019 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2016-01 

VASTSTELLING 1ste WIJZIGING BUDGET 2016 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 21 december 2015 houdende 

vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-2019. 

Met de meeste hoogachting 

De Provinciegriffier De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens     (get.) Carl Decaluwé 

Eerste budgetwijziging 2016 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 
2015, EEN EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2016 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 
2015/05 – BW 2016/01)  

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

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van
30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd
bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni
2006 en 30 april 2009;

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

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

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling van het
budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;

http://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2016-01.pdf-01.pdf
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 het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van het 
budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 17 november 2015); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 26 november 2015). 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel : 
De provincieraad keurt de vijfde wijziging van het budget 2015, een eerste wijziging van het budget 
2016 en een wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed  (BW 2015/05 – BW 2016/01). 
 
Brugge, 21 december 2015 
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

2. Vaststelling van de 2de wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2016-02 

 

VASTSTELLING 2de WIJZIGING BUDGET 2016 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 28 april 2016 houdende 

vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-

2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier        De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 

 

Tweede budgetwijziging 2016 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING VAN HET 

BUDGET 2015, EEN EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2016 EN VAN HET 

MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2015/05 – bw 2016/01)  

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

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

http://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2016-02.pdf
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decreet van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en 

tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewij-

zigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 

december 2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het 

Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering 

van 23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling 

van het budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling 

van het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 9 en 22 maart 2016); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 31 maart 2016). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel : 

De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2016 en een wijziging van het 

meerjarenplan 2014 – 2019 goed  (BW 2016/02). 

 

Brugge, 28 april 2016 

 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

3. Vaststelling van de 3de wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2016-03 

 

VASTSTELLING 3de WIJZIGING BUDGET 2016 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 23 juni 2016 houdende vaststelling 

van de derde wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier        De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 

 
Derde budgetwijziging 2016 

http://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2016-03.pdf


 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2017  5 
           

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD tot VASTSTELLING VAN DE DERDE WIJZIGING VAN HET 

BUDGET 2016 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2016/03)  

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en 

houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

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

decreet van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en 

tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewij-

zigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 

december 2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het 

Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering 

van 23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling 

van het budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling 

van het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 19 april en 17 mei 2016); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 26 mei 2016). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel : 

De provincieraad keurt de derde wijziging van het budget 2016 en een wijziging van het 

meerjarenplan 2014 – 2019 goed  (BW 2016/03). 

 

Brugge, 23 juni 2016 

 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

4. Vaststelling van de 4de wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2016-04 

 

VASTSTELLING 4de WIJZIGING BUDGET 2016 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 
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In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 22 september 2016 houdende 

vaststelling van de vierde wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

De Provinciegriffier        De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 

 

Vierde budgetwijziging 2016 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 
2016 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2016/04)  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, gewijzigd 
bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, 
artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 
30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

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

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

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling van het 
budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van het 
budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 30 augustus 2016); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 1 september 2016). 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel : 
De provincieraad keurt de vierde wijziging van het budget 2016 en een wijziging van het 
meerjarenplan 2014 – 2019 goed  (BW 2016/04). 

http://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2016-04.pdf
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Brugge, 22 september 2016 
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

5. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 

27 oktober 2016. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

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 de provincie West-Vlaanderen dd. 27 oktober 2016 ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

 

De provinciegriffier      De gedeputeerde, 

(get.) Geert Anthierens     (get.) Guido DECORTE 

 

 

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 27/10/2016 

LIJST VAN DE BESLUITEN 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 oktober 2016 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

1. 54894-AP 

Aanvaarden van een legaat onder algemene titel 

  

2. 49618-AP 

Voorlopige vaststelling PRUP site Braem NV (Kortemark) 

  

3. 49592-AP 

Voorlopige vaststelling PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist 

  

4. 50241-AP 

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond Speievaart Veurne 

  
5. 54765-AP 
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Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: Inagro, aanleg interne wegenis en omgevingsaanleg op de site te 

Beitem 

  

6. 54682-AP 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: verbouwen Acasus, starterscentrum Veurne 

  

7. 53820-AP 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) voor de opdracht van 

levering : leveren en plaatsen van speeltoestellen t.b.v. het provinciedomein IJzerboomgaard 

te Diksmuide 

  

8. 54600-AP 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken : bouwen van een vijzelgemaal te Snaaskerke. 

  

9. 54760-AP 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: ruimingswerken Dikkebusvijver te Ieper. 

  

10. 54745-AP 

Verlenen van machtiging tot ruiling van gedeeltes beekbeddingen uit Liebeek en Onledebeek 

te Roeselare (Beveren) 

  

11. 54711-AP 

Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Izegem ten voordele van het 

provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. 

 

12. 54712-AP 

Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond langs de Keselbergroute 

  

13. 54713-AP 

Verlenen van machtiging voor de aankoop van een perceel langs de Trimaarzate. 

  

14. 54714-AP 

Verlenen van machtiging voor de aankoop en het ruilen van grond voor het provinciedomein 

de Kemmelberg. 

  

15. 53782-AP 

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Diksmuide voor de realisatie van 

het provinciedomein De IJzerboomgaard. 

  

16. 54924-AP 

Vervanging van een bestuurslid in de raad van bestuur van POM West-Vlaanderen 

  

17. 53879-AP 

Goedkeuren van het provinciaal wedstrijdreglement voor goede klasprojecten rond de Eerste 

Wereldoorlog voor West-Vlaamse scholen van het lager en secundair onderwijs 

 

18. 54759-AP 

Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 

IMOG op 20 december 2016 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
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19. 54857-AP 

Goedkeuren van het budget 2017 en meerjarenplan 2017-2019 Monumentenwacht 

  

 

6. Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten 2017 - reglement 

 

Dienst en referte : Cultuur - cobra 54865 

 

In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 

het Bestuursmemoriaal het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de 

Provincie West-Vlaanderen 2017, vastgesteld door de deputatie in zitting van 20 oktober 2016 

§ 2.1. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

De provinciegriffier      De provinciegouverneur-voorzitter 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 

 

 

VIERJAARLIJKSE PRIJS VOOR KUNSTAMBACHTEN 2017 - REGLEMENT 

 

Artikel 1 - Wedstrijd 

De Deputatie van de Provincieraad van West- Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor 

Kunstambachten uit. Deze Prijs heeft tot doel de Kunstambachten te stimuleren, de 

ontwikkeling ervan te volgen en de belangrijke realisaties meer bekendheid te geven. 

 

Artikel 2 - Kunstambachten 

De Prijs is bestemd voor alle hedendaagse uitdrukkingsvormen binnen de kunstambachten: 

keramiek, glas, textiel, papier, hout, metaal, moderne materialen... Typerend voor 

kunstambacht is dat het gaat om een eenmalige creatie, niet gecreëerd om als serieproduct te 

worden vermenigvuldigd / bestemd voor industriële productie.  

 

Artikel 3- Prijs 

De Prijs bedraagt 5000 euro. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden; voor jong 

talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld 

bedraagt 12.500 euro. 

 

Artikel 4 - Deelnemer 

De provinciale Prijs Kunstambachten is opengesteld voor alle personen die 

4.1 in West-Vlaanderen geboren zijn  

4.2 of in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn op datum van de kandidaatstelling 

4.3 of voldoen aan 4.1 of 4.2 en vertegenwoordiger zijn van een team dat inschrijft voor de 

Prijs als groep van fysieke personen  

 

Voor 4.1 en 4.2: Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart geldt als bewijs 

van geboorteplaats en/of domiciliëring.  

Teams (samenwerkende ontwerpers/kunstenaars) schrijven in als groep van fysieke personen 

maar laten zich voor de Prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die 

voldoet aan de voorwaarden in dit artikel. 

 

Artikel 5 - Taal 
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands. 
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Artikel 6 - Samenstellen deelnemingsdossier 

a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 4 en maximum 10 eigen, recente 

werken voor aan de hand van beeldmateriaal. Maximum de helft van de voorgestelde werken 

mogen eerder bekroond zijn in een wedstrijd voor kunstambachten op regionaal, federaal of 

internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring op erewoord van de deelnemer vereist 

(opgenomen in het deelnemingsformulier). 

Onder eigen werken wordt verstaan: werken die de deelnemer zelf heeft gecreëerd. 

Met recent geproduceerde werken wordt bedoeld: tussen 1/01/2013 en 1/01/2017 gecreëerd 

zijn. 

b) Het deelnemingsdossier bestaat uit: 

1. het deelnemingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend (beschikbaar via www.west-

vlaanderen.be/kunstambachten of aan te vragen tel. 050 40 35 49); 

2. een curriculum vitae van de deelnemer; 

3. een fotokopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart; 

4. een overzicht van de ingediende werken met identificatiegegevens per werk: de titel, het 

realisatiejaar, de afmetingen, de techniek en een korte duidingstekst;  

5. beeldmateriaal per werk; 

Alle gevraagde documenten (ook het beeldmateriaal) dienen ‘op papier’ te worden ingestuurd 

(niet op cd, dvd of andere digitale drager). De jury kan uiteraard maar belangstelling 

opbrengen voor duidelijk (beeld)materiaal. 

 

Artikel 7- Inzenden deelnemingsdossier 

De deelnemers moeten vóór 15 maart 2017 hun dossier indienen bij de Provincie West- 

Vlaanderen, dienst Cultuur, Cel Kunsten, t.a.v. mevr. Fiorella Truwant, Provinciehuis 

Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.  

Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd. 

 

Artikel 8 - Jurering  

Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering: 

- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 7); 

- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in art. 6 a) en b) 

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers.  

 

Artikel 9 - Juryleden 

De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Deputatie. Het secretariaat wordt 

waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de juryleden worden pas 

bekend gemaakt na afloop van de Prijs. 

 

Artikel 10 - Verzekering en transport 

De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden 

en het terugsturen van het dossier gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de 

deelnemer.  

De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier. 

 

Artikel 11 - Uitslag 

De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-

Vlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Deputatie 

schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers. 

De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.  

 

Artikel 12 - Terugbezorgen deelnemingsdossier  

Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden 
wordt eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. 
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Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de 

Provincie West-Vlaanderen teruggestuurd worden. 

 

Artikel 13 - Reproductierecht 

Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de inzendingen behoudt de Provincie West-

Vlaanderen zich het recht voor een tentoonstelling te organiseren met (een selectie uit) de 

geselecteerde inzendingen, door de jury daartoe gemaakt in het kader van de Prijs. De 

modaliteiten hiertoe worden bepaald door de Deputatie, op voorstel van de jury.  

De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle 

publicaties in verband met deze Prijs. 

 

Artikel 14 - Discussie 

De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Deputatie, is onherroepelijk. 

Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht 

worden door de Deputatie, zo nodig na advies van de jury. 

 

Artikel 15 - Instemming 

Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-

Vlaanderen impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis 

aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie van de Provincieraad en af te 

zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande. 

 

 

7. Vierjaarlijkse Prijs voor Letterkunde 2017 – Kinder- en jeugdboek, reglement 

 

Dienst en referte : Cultuur - cobra 55672 

 

In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 

het Bestuursmemoriaal het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Letterkunde – Kinder- 

en jeugdboek van de Provincie West-Vlaanderen 2017, vastgesteld door de deputatie in 

zitting van 10 november 2016 § 2.1. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

De provinciegriffier      De provinciegouverneur-voorzitter 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 

 

 

VIERJAARLIJKSE PRIJS VOOR LETTERKUNDE 2017 – KINDER- EN JEUGDBOEK, REGLEMENt 

 

Artikel 1 - Wedstrijd 

 

De deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen heeft beslist dat de jaarlijkse Prijs 

voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen in 2017 bestemd wordt voor Kinder- en 

jeugdboek. 

De Prijs Kinder- en jeugdboek is onderdeel van een vierjarige cyclus van vier Prijzen. De 

andere prijzen zijn Dramatische Kunst (2014), Poëzie (2015) en Proza (2016) 

 

Artikel 2 - Prijs 

 

De Prijs bedraagt €5.000. Bij niet-toekenning van een Prijs kan het bedrag ervan, geheel of 

gedeeltelijk, in aanvullende premies worden omgezet. Voor jong talent kunnen speciale 
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premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld voor Prijzen en premies 

bedraagt €12.500. 

 

Artikel 3 - Deelnemer 

 

De provinciale Prijs Letterkunde is opengesteld voor alle personen die 

1. in West-Vlaanderen geboren zijn  

2. of in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn op datum van de kandidaatstelling. 

Teams (bv. samenwerkende auteurs) schrijven in als groep van fysieke personen maar laten 

zich voor de Prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet aan 

art. 3.1 of 3.2. 

 

Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart geldt als bewijs van 

geboorteplaats en/of domiciliëring.  

 

Artikel 4 - Werken 

 

De voertaal van de wedstrijd en van de inzendingen is het Nederlands.  

 

Als werk kan in aanmerking komen : kinder- en jeugdboeken gecreëerd tussen 1 januari 2013 

en  1 januari 2017, al dan niet gepubliceerd.  

 

Uitgaven die al eerder bekroond werden met de Prijs of een premie van de Provincie West-

Vlaanderen en heruitgaven komen voor deze wedstrijd niet in aanmerking.  

 

Maximum de helft van de ingezonden werken mogen eerder bekroond zijn in een wedstrijd 

voor Letterkunde op regionaal, Vlaams, federaal of internationaal niveau. Daarvoor is  een 

verklaring op erewoord van de deelnemer vereist (opgenomen in de deelnemingsformulieren).  

 

Elke auteur kan maximum 5 werken inzenden.  

 

Artikel 5 – Samenstelling en ontvankelijkheid van het deelnemingsdossier 

 

Een ontvankelijk deelnemingsdossier bestaat uit:  

 

1. het volledig ingevulde en ondertekende deelnemingsformulier 

2. een Curriculum Vitae van de indiener 

3. een fotokopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart 

4. een overzicht van de ingediende werken (minimum 1 – maximum 5). 

5. De werken (minimum  1 – maximum 5) worden steeds in zes exemplaren ingediend.  

De nog niet gepubliceerde werken worden ingebonden en in een duidelijk leesbaar 

lettertype ingediend.  

 

Het deelnemingsformulier is tot en met 15 maart 2017 terug te vinden op de website 

www.west-vlaanderen.be/letterkunde of te verkrijgen op eenvoudige vraag bij de dienst 

Cultuur, E fiorella.truwant@west-vlaanderen.be of T 050 40 34 07. 

 

Artikel 6 – Inzenden deelnemingsdossier 

 

De deelnemers moeten uiterlijk op 15 maart 2017 hun dossier en werk(en) indienen bij de 

Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, Cel Kunsten, t.a.v. mevr. Fiorella Truwant, 

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

 
Er is geen deelnemersgeld verschuldigd voor de deelname aan de Prijs Letterkunde.  

http://www.west-vlaanderen.be/letterkunde
mailto:fiorella.truwant@west-vlaanderen.be
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Artikel 7 – Jurering 

 

Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering: 

- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 6); 

- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in  

  art. 3, 4 en 5. 

De poststempel van de datum van verzending van deze formulieren is daarbij bepalend. 

 

Artikel 8 – Jury 

 

De jury bestaat uit vijf extern deskundige leden, door de deputatie aangesteld. Het 

secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de 

juryleden worden pas bekend gemaakt na afloop van de Prijs. 

 

Artikel 9 - Uitslag 

 

De volledige uitslag van de Prijs Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen wordt pas na 

afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Deputatie schriftelijk meegedeeld aan 

alle deelnemers. De identiteit van de niet-bekroonde deelnemers wordt niet bekendgemaakt. 

De uitspraak van de jury, bekrachtigd door de deputatie, is onherroepelijk. 

 

Artikel 10 – Terugbezorgen deelnemingsdossier 

 

Het volledige deelnemingsdossier van alle deelnemers wordt eigendom van de Provincie West-

Vlaanderen. De ingediende werken worden niet aan de deelnemers terugbezorgd.  

 

Artikel 11 – Reproductierecht / verbintenis 

 

De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle 

publicaties in verband met deze Prijs. Een exemplaar van de ingezonden werken wordt 

opgenomen in de collectie van de Provinciale bibliotheek Tolhuis.  

De Provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om met de bekroonde werken, in 

samenspraak met de Prijs- of premiewinnaars, een vervolgtraject te programmeren op deze 

Prijs Letterkunde Kinder- en jeugdboek. De Provincie verwacht dat de Prijs- en 

premiewinnaars hun medewerking verlenen aan dit eventuele vervolgtraject. De modaliteiten 

hiertoe worden bepaald door de Deputatie, op voorstel van de jury. 

 

Artikel 12 - Instemming 

 

Het deelnemen aan de Prijs Letterkunde 2017, van de Provincie West-Vlaanderen impliceert 

de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te 

onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie en af te zien van elke rechtsvordering of 

briefwisseling dienaangaande. 

 

 

8. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van de gestorven leden van de 

Koninklijke familie 

 

Dienst en referentie: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.12/25/2017/1 

 

 

Aan de gemeentebesturen, 
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Mevrouwen, 

Mijne Heren, 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “Ijzergedenkteken van 

Koning Albert”, Thijs Vanhamstraat 56 te 1020 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder 

jaar rond 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert I 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 I. 

 

Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in samenwerking met de 

vertegenwoordigers van de oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst 

mogelijke mate te ondersteunen. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen 

 

 

9. Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen 

 

Dienst en referte: Griffie/Lijst van gezworenen 2017 

 

Aan de gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Op verzoek van de Minister van Justitie wil ik uw aandacht vestigen op  

 

1. de Omzendbrief van 10 januari 2017 betreffende het opmaken van de lijsten van 

gezworenen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2017 

 

2. het ministerieel besluit van 30 december 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 

19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het 

Gerechtelijk Wetboek, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016. 

 

Dit recent ministerieel besluit vervangt de bijlagen die als model dienen voor de vragenlijsten. 

De oude bijlagen mogen bijgevolg niet langer gebruikt worden voor het vaststellen van de 

toekomstige lijsten van gezworenen. 

 

De gemeentebesturen worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

(get.) Carl Decaluwé 

Gouverneur  

 

10. Wijziging rechtspositieregeling van het provinciepersoneel 
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Dienst Personeel & HRM 

 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

 

In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 

het Bestuursmemoriaal de gecoördineerde versie van het besluit van de provincieraad van 27 

november 2008 houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van het provinciebestuur 

West-Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Provincieraad van 26 maart 2009,  

van 25 juni 2009, van 25 november 2010, van 26 mei 2011, van 25 oktober 2012,  

van 27 juni 2013, van 23 januari 2014, van 22 december 2014, van 25 februari 2016 en van 
22 september 2016 zoals vastgesteld in zitting van deputatie van 15 december 2016. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

 
  

Voor de provinciegriffier: 

De bestuursdirecteur Personeel & HRM, 

 

 

Hilde Vandromme 

De gedeputeerde voor Personeel,  

 

 

 

Carl Vereecke 

 

Rechtspositieregeling 

 

 

11.Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen  

dd. 17 november 2016, met voortzettingen op 29/11, 30/11, 1/12, 5/12 en 8/12 

 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

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 de provincie West-Vlaanderen dd. 17 november 2016, met 

voortzettingen op 29/11, 30/11, 1/12, 5/12 en 8/12, ter kennis te brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

 

De provinciegriffier De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Guido DECORTE 

 

 

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 17/11/2016, MET 

VOORTZETTINGEN OP 29/11, 30/11, 1/12, 5/12 EN 8/12 

http://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/20170130_Rechtspositieregeling.pdf
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LIJST VAN DE BESLUITEN 

 

In de vergaderingen van de provincieraad dd. 17 november 2016, met voortzettingen op 

29/11, 30/11, 1/12, 5/12 en 8/12, werden volgende beslissingen genom 
 

Plenaire vergadering – Openbaar 

 
1.  52067-AP 

Vaststellen budget 2017 en wijziging meerjarenplan 2014-2019 

2. 49560-AP 

Vaststellen van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting 

voor 2017 

3. 49561-AP 

Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 

bedrijven voor 2017 

4. 49562-AP 

Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede 

verblijven voor 2017 

5. 49563-AP 

Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 

jachtverloven en jachtvergunningen voor 2017 

6. 49564-AP 

Vaststellen van de heffing van 355 opcentiemen op de onroerende voorheffing 

voor 2017 

7. 55275-AP 

Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal op 15 december 2016 en bepalen van het stemgedrag 

met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

8. 55280-AP 

Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van IKWV op 14 december 2016 en bepalen van het stemgedrag 

met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

9. 55283-AP 

Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van WVI op 22 december 2016 en bepalen van het stemgedrag met 

betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

10. 55729-AP  

Aanvulling van de reeds goedkeurde statuten van APB SBR/WIVO (m.b.t. 

naamgeving) en aanduiding van de leden van de raad van bestuur 

11. 55732-AP 

Goedkeuring van het protocol voor samenwerking tussen het Midwestoverleg en 

de provincie West-Vlaanderen 

12. 49596-AP 

Definitieve vaststelling PRUP Zonevreemd Jeugdverblijfcentrum Karmel 

13. 49597-AP 

Definitieve vaststelling PRUP Zonevreemd Jeugdverblijfcentrum Hoeve van Clé 
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14. 49599-AP 

Definitieve vaststelling PRUP Zonevreemd Jeugdverblijfcentrum De Oesterput 

15. 53227-AP 

Goedkeuren van het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2019 van 

Westtoer apb 

16. 53225-AP 

Kennisnemen van het budget 2017 van Inagro vzw 

17. 55389-AP 

Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond gelegen te Heuvelland ter 

uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg  

18. 55390-AP 

Machtiging verlenen tot ruiling van gronden gelegen te Heuvelland voor de 

realisatie van een wandelpad op het provinciedomein De Kemmelberg 

19. 53226-AP 

Kennisnemen van het budget 2017 van de POM West-Vlaanderen en de 

economische prioriteiten voor deze legislatuur 

20. Wijzigen van een waarnemer namens de provincieraad in de 

beoordelingscommissie inzake projectsubsidies voor flankerend onderwijs 

 

12. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd.  22 december 2016. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

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 de provincie West-Vlaanderen dd. 22 december 2016 ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

 

De provinciegriffier De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Guido DECORTE 

 

 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 december 2016 werden volgende 

beslissingen genomen: 
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Plenaire vergadering - openbaar 
  

1.  52065-AP 

Vaststellen van de vijfde wijziging van het budget 2016, de eerste wijziging van 

het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019 

2. 56306-AP 

Rapportering eerste en tweede pensioenpijler 

3. 56239-AP 

Goedkeuren van de vaststelling van het organogram van het provinciebestuur 

en de functies waaraan lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld 

 

4. 54624-AP  

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst "Strategisch Projectgebied De 

Sol - Blankenberge" 

5. 56148-AP 

Wijzigen provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-

Vlaanderen 

6. 56334-AP 

Goedkeuring van de wijziging van de statuten van APB VONK en goedkeuring 

van de beheersovereenkomst en gebruiksovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen en APB VONK 

7. 56507-AP 

Goedkeuring van het meerjarenplan 2017-2019 en budget 2017 van APB VONK 

8. 56189-AP 

Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijzen betreffende de opdracht 

van werken: verbouwing met uitbreiding van de voormalige KTA-hoeve tot 

onthaalfunctie voor het Provinciaal Domein IJzerboomgaard (lot bouwwerken & 

stabiliteit: open aanbesteding en HVAC : vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking) 

9. 55343-AP 

Machtiging verlenen tot verwerving van gronden ter realisatie van het 

bufferbekken Grote Wallebeek te Kortrijk  

10. 56153-AP 

Machtiging verlenen tot verwerving van grond voor de aanleg van een 

gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek te Zwevegem. 

11. 55896-AP 

Machtiging verlenen tot aankoop van gronden te Diksmuide en Lo-Reninge ter 

uitvoering van de fietsverbinding over de Slopgatvaart  

 

12. 55904-AP 

Machtiging verlenen tot aankoop van grond gelegen te Veurne in functie van de 

aanleg van een ruiterpad 

13. 56152-AP 

Machtiging verlenen tot ruiling van oude en nieuwe beekbeddingen te Kortrijk, 

Kuurne en Ruiselede 
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14. 56193-AP 

Instemmen met de wijzing van het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs 

15. 56202-AP 

Wijziging (technische aanpassing) van het cofinancieringsreglement inzake 

algemene regels voor het provinciaal beleid, delegatie van bevoegdheden aan 

de deputatie en provinciale cofinanciering voor Europese projecten 2014-2020 

16. 52319-AP 

Goedkeuren van het meerjarenplan 2017-2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. 

Johannes de Theoloog in Oostende 

17. 52317 AP - 

Akte nemen van het budget 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 

Theoloog in Oostende 

 
 




