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OPENBAAR 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 
 
Mededelingen:  

- Op 7 juni 2018 vindt Trefpunt plaats in Zedelgem. Alle raadsleden hebben een uitnodiging 

ontvangen en kunnen zich inschrijven. 

- Raadslid Maarten Tavernier formuleerde enkele bemerkingen bij de notulen van de provincieraad 

van 26 april 2018. In navolging van deze bemerkingen werden enkele materiële aanpassingen 

aangebracht in de notulen die gepubliceerd zijn op cobra@home. 

- In het ontwerpbesluit m.b.t. de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone 

algemene vergadering van Leiedal van 29 mei 2018 werden twee materiële vergissingen 

rechtgezet. Het gecorrigeerde ontwerpbesluit ligt op de banken. 

- Alle raadsleden kunnen een exemplaar van het jaarverslag van Inagro bekomen aan de balie. Dit 

document werd ter beschikking gesteld in de vakjes in het secretariaat van de raadsleden. 
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Op de banken: 
- AP 3: Gecorrigeerd besluit 

(Aanduiden vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Leiedal 29/05/2018) 
- Amendement op AP 5 

(Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering Infrax West 26/06/2018) 
(ingediend door gedeputeerde Guido Decorte) 

- Amendement op AP 6 

(Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering 
WVI 24/05/2018) 
(ingediend door gedeputeerde Guido Decorte) 

- Amendement op AP 8 

(Wijziging rechtspositieregeling provinciepersoneel) 

(ingediend door gedeputeerde Carl Vereecke) 
- Amendement op AP 9 

(Wijziging arbeidsreglement) 
(ingediend door gedeputeerde Carl Vereecke) 

*** 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
 
Vraag nr. M/2018/42 
van mevrouw Elke Carette 
Schietstand POV Zedelgem 
Mevrouw Elke Carette, raadslid Open VLD, zegt dat er geen kandidaten blijken te zijn die voor het 
realiseren van de schietstand in het provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) te 
Zedelgem een offerte hebben ingediend. Reden hiervoor is de bezorgdheid dat het project niet rendabel 
zou zijn. Navraag leerde haar dat een rendabele schietstand minstens voor de helft gesubsidieerd dient 
te worden om break-even te kunnen draaien. Ondertussen is de schietstand in Assebroek verkocht, 

weliswaar met een overgangsregeling dat deze verder wordt gehuurd tot de nieuwe schietstand in 
Zedelgem gerealiseerd is. Om de trainingsoefeningen van de veiligheidsdiensten niet in het gedrang te 
brengen, dringt een verlengde huurperiode zich dan ook op. 
West-Vlaanderen telt 20 schietstanden die door Sport Vlaanderen zijn erkend. Dit biedt mogelijkheden 
om de tijd voor de realisatie van een nieuwe schietstand te overbruggen. Onder meer in Roeselare is 
recent een nieuwe schietstand geopend. De provincie dient hierin een proactieve rol in te nemen en moet 
ervoor zorgen dat de schietopleidingen voor de veiligheidsdiensten niet in het gedrang komen. 
Gelet op deze onduidelijke situatie vraagt mevrouw Carette of de schietoefeningen voor de 
politiediensten in West-Vlaanderen, en meer bepaald in het noorden van de provincie, niet in het 
gedrang komen, of er gesprekken zijn met bestaande schietstanden, zo ja met welke resultaten, en wat 
het standpunt van de provincie is met betrekking tot de bouw van een nieuwe schietstand. 

 
Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat er tot op vandaag geen problemen zijn in de relatie met de 
nieuwe eigenaar van de schietstand in Assebroek. Alles loopt zoals het hoort. De huurtermijn is al 
verlengd geweest en zal binnenkort nogmaals worden verlengd. Alles hangt ook af van hoe de nodige 
RUP-procedure zal verlopen bij de stad Brugge. Wanneer het zover is zal er worden bekeken hoe 
hiermee om te gaan. Op termijn echter moet er een nieuwe schietstand komen. 
Momenteel zijn er gesprekken aangeknoopt met de schietstand in Roeselare. Een ander alternatief is 
uitwijking naar Nieuwpoort. Op het moment van de beslissing van een nieuwe schietstand, was al een 
onderzoek gebeurd naar het aantal schietstanden en eventuele uitwijkmogelijkheden. 
De heer Decaluwé verwijst daarop naar de schietstand van de federale politie in Ieper, die volledig klaar 
is, maar werd afgekeurd door haar eigen preventiedienst. Met wat kleine aanpassingen zal ook daar 

capaciteit vrijkomen. De ideale situatie is dat er een nieuwe schietstand komt voor het noorden en het 
zuiden van de provincie. De federale politie stelt echter dat ze daarvoor geen geld heeft en dit niet zelf 
zal verwezenlijken. 
In afwachting van een nieuwe schietstand zijn een aantal maatregelen genomen om de continuïteit te 
verzekeren. De nieuwe schietstand zal moeten voldoen aan alle mogelijke eisen van zowel lokale als 
federale politie. De architectenbureaus zijn hiervan op de hoogte. Er is wel interesse voor het project 
maar ook wordt gewezen op het feit dat hierop geen economische return mogelijk is. Er wordt dan ook 
bekeken hoe hiermee op een andere manier kan worden omgegaan. Gezien de ligging van het POV, en 
ook naar personeelsinzet toe, moet misschien toch worden bekeken om de schietstand in eigen beheer te 
nemen en uit te baten. Daar is nog niets over beslist, maar die denkpiste wordt bekeken. Sowieso wordt 
het technisch onderhoud uitbesteed aan een externe firma. 
Voor een schietstand op basis van dit concept moet men rekening houden met een investering van 3 tot 

3,5 miljoen euro. De hoop was er dat het project vanuit de private sector, tevens aangemoedigd door 
andere voorbeelden, haalbaar zou zijn. Nu is gebleken dat dit niet het geval is.  
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Vraag is dus of de denkpiste niet opnieuw moet worden geopend om het POV zelf als bouwheer in de 
markt te zetten. Op vraag van de raad van bestuur en de directie van WPS wordt onderzocht in welke 
mate een combinatie mogelijk is van schietstand en sporthal. De huidige sporthal in het POV is immers 
tot op de draad versleten. Aan de directie werd ook gevraagd om een ontwerp van tweede masterplan op 
te maken. 
Wat de subsidiëring betreft worden drie pistes bekeken. De piste Vlaanderen wordt bekeken via de link 
naar sportinfrastructuur. Vanuit de lokale politiezones en/of de federale zones wordt de mogelijkheid van 
cofinanciering bekeken. De vraag is in te passen in een nieuw masterplan. De WPS heeft niet de 

financiële reserves om een investering van dat niveau te dragen. Wanneer hierin klaarheid komt, wordt 
de volgende stap gezet. Mocht het nodig blijken kan als overgang worden bekeken welke schietstanden 
in aanmerking komen om de continuering van de opleiding te garanderen. 
 
Repliek 
Mevrouw Carette dankt de heer gouverneur voor het antwoord en heeft genoteerd dat er in het najaar 
van 2018 meer duidelijkheid komt. 
 
 
Vraag nr. M/2018/43 
van de heer Piet Vandermersch 
Asbestafbouw door lokale besturen 

De heer Piet Vandermersch, fractieleider Open VLD, geeft aan dat de Vlaamse regering in de 
begrotingscontrole 2018 bijkomen 9 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor steun aan 
asbestafbouwprojecten van lokale besturen. In het Vlaamse asbestafbouwbeleid moet voldoende 
aandacht gaan naar de ondersteuning van lokale besturen, aangezien de lokale besturen drie rollen 
moeten opnemen. als beheerder en eigenaar van een eigen gebouwenpatrimonium, als organisator en 
coördinator van gemeentelijke asbestafbouwprojecten en als milieuhandhaver. Een lokaal bestuur kan 
zelf een versnellingsbeweging genereren op eigen grondgebied met een bijhorend financieel interessant 
en ontzorgend aanbod voor de deelnemende burger. Deze inspanningen zijn er gekomen nadat ook de 
schoolnetwerken ruim 7 miljoen euro ter beschikking kregen om hun patrimonium asbestvrij te maken. 
Het bestaand asbestbeleid streeft naar een versnelling van de afbouw van alle asbesthoudende 
materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaams gewest. Een versneld afbouwbeleid grijpt in op het 
huidige afbouwritme die momenteel te langzaam verloopt. 

De heer Vandermersch vraagt of er een inventaris bestaat van de provinciale gebouwen die met de 
asbestproblematiek worden geconfronteerd, of de deputatie al een plan van aanpak heeft opgemaakt 
voor het verwijderen van asbest uit het provinciale gebouwenpatrimonium, en zo ja, welke budgetten 
hiervoor zullen worden vrijgemaakt of reeds zijn voorzien. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat er een asbestinventaris bestaat. Bij de aanpak van 
de asbestproblematiek wordt een onderscheid gemaakt tussen asbest dat zich in een slechte toestand 
bevindt en onmiddellijk moet worden verwijderd en asbest die zich in een gebonden en goede toestand 
bevindt. Bij dit laatste is er tijd om de toestand te evalueren. Wanneer het asbest zich in en slechte 
toestand bevindt, moet ze onmiddellijk worden verwijderd. Wanneer in een gebouw wordt vastgesteld 

dat het asbest in een gebonden en goede toestand is, wordt geëvalueerd of het gebouw gerenoveerd 
moet worden. Bij renovatie wordt overgegaan tot het verwijderen van het asbest. Soms betekent dit dat 
bepaalde investeringen niet worden gedaan omdat het gek zou zijn om investeringen te doen en achteraf 
te moeten vaststellen dat er asbest moet worden verwijderd. In Inagro is bijvoorbeeld gedacht om op 
een loods zonnepanelen te plaatsen, maar dat gebeurt niet omdat er op de loods asbestplaten liggen. Er 
is dus een inventaris en een strategie, die verschilt naargelang het asbest zich in een losse of mindere 
goede staat bevindt of in een gebonden en goede toestand is. 
Concrete initiatieven rond asbest zijn genomen in het bisschopshuis, waar de asbesthoudend isolatie 
werd verwijderd rond de verwarmingsleidingen. In het Zwin werd bij de afbraak van een aantal 
gebouwen het asbest verwijderd. In Inagro zijn asbesthoudende platen verwijderd uit het gebouw 
‘Champignon 2’, wat ook het geval was in de Ijzerboomgaard en in het PTI. In de diverse stookplaatsen 
wordt asbest verwijderd, onder andere bij de dichtingen van de CV-ketels en tot slot worden bij het 

renoveren van de hoogspanningscabines de asbesthoudende platen verwijderd. Op die manier wordt 
zorgvuldig omgegaan met de aanwezigheid van asbest. De middelen zijn er niet om onmiddellijk het 
volledige programma overhoop te gooien of, als er geen plannen zijn om gebouwen te renoveren, daar 
onmiddellijk grote investeringen in te doen als het asbest zich nog in een goede toestand bevindt. 
 
Repliek 
De heer Vandermersch zegt dat het grootste probleem waarschijnlijk de asbestdakplaten zijn en hij 
vraagt of er nog veel loodsen zijn die met die platen zijn uitgerust. 
De heer Naeyaert zegt dat die loodsen en hun toestand in de inventaris staan beschreven. 
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Vraag nr. M/2018/44 
van de heer Kurt Himpe 
Techniekacademie - Evaluatie en impact op instroom technisch en beroepsonderwijs en STEM 
De heer Kurt Himpe, raadslid N-VA, wijst erop dat in 2013 de techniekacademie is opgestart met een 
proefproject in Zwevegem. Het initiatief laat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager 
onderwijs proeven van techniek. Het project groeide uit tot een zeer succesvol initiatief want het wordt 
momenteel al in 63 West-Vlaamse steden en gemeenten georganiseerd. In de techniekacademie wordt 
de technische geletterdheid van de kinderen buiten de schoolse sfeer opgekrikt en kunnen jongeren 

kennis maken met techniek. De bedoeling is dat de techniekacademie de houding van kinderen, en van 
de ouders, ten aanzien van techniek beïnvloedt. 
Voor de provincie West-Vlaanderen is dit geen overbodige luxe want de roep om technisch personeel is 
zeer groot. Bedrijven kampen met vacatures die maar niet ingevuld raken. Elk initiatief dat hieraan kan 
verhelpen is dan ook nuttig, om niet te zeggen noodzakelijk.  
De diploma’s worden eind pas juni uitgereikt, maar op dit ogenblik ontvangen heel wat jongeren hun 
diploma na hun deelname aan de techniekacademie. De provincie West-Vlaanderen ondersteunt het 
initiatief. In het verleden werd het zelfs nog meer ondersteund, ook vanuit de bevoegdheid economie. Na 
vijf jaar techniekacademie stelt zich de vraag of er al resultaten merkbaar zijn in de keuzes die jongeren 
maken. 
De heer Himpe vraagt of er al onderzoek is gebeurd naar het initiatief, en zo ja, wat hiervan na vijf jaar 
de resultaten zijn. Jongeren die vijf jaar geleden aan de techniekacademie hebben deelgenomen zitten 

ondertussen al een eind in het middelbaar onderwijs en hebben een keuze gemaakt. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de vraag actueel is in het licht van de diploma’s die 
straks worden uitgereikt. De heer Vereecke ziet in de vraag twee geledingen. Wat de resultaten betreft is 
navraag gedaan via de STEM-ambassadeur bij het RTC, die de zaak vanuit de provincie coördineert. Uit 
een onderzoek bij een aantal studenten is gebleken dat individuele leerlingen effectief de stap naar het 
technisch onderwijs hebben gezet door hun deelname aan de techniekacademie. Een tweede aspect is 
dat er een veelheid is aan initiatieven rond technisch onderwijs, en dat de techniekacademie geen 
losstaande toverformules is. Maar de techniekacademie zet ouders ertoe aan om kinderen een technische 
loopbaan te laten starten, eventueel via het ASO, maar met interesse voor techniek. 
Uit twee bachelorproeven, gedaan door studenten bij Vives, met als titels ‘Ik stem voor techniek’ en 

‘Techniekacademie en zijn mentoren onder de loep’ zijn vijf vaststellingen te halen. Door de 
techniekacademie is er meer ambitie om een technische job te zoeken, zowel bij de ouders als bij de 
kinderen. Wat het genderstereotiep denken betreft is de interesse van 2% bij de meisjes voor techniek 
ondertussen gestegen tot een interesseveld van 20 %. Een derde van de leerkrachten, vaak uit het 
basisonderwijs, leren ‘on the field’ en gaan proefondervindelijk in de klas ervaring opdoen om de 
kinderen de nodige kennis van techniek bij te brengen. Men gaat ook meer in de richting van 
wetenschappen en techniek., waar dit in het ASO wordt aangeboden. Tenslotte worden de lessen over 
techniek op een hoger niveau getild. 
Vlaanderen of de universiteiten zouden over de techniekacademie nog meer gerichte onderzoeken 
moeten doen om te kijken of hieruit nog meer resultaat kan worden gehaald. 
 

Repliek 
De heer Himpe dankt de heer Vereecke voor het antwoord en zegt dat hieruit blijkt dat de 
techniekacademie wel degelijk iets op gang heeft gezet, waardoor meer jongeren en ouders aandacht 
schenken aan de mogelijkheden die technische opleidingen en beroepen bieden. De piste om via 
universiteiten of op Vlaams niveau verder onderzoek te laten verrichten is zeer interessant en misschien 
moet de provincie contact opnemen en vragen om daar aandacht aan te besteden. 
 
Vraag nr. M/2018/45 
van de heer Christof Dejaegher 
Jaagpaden 
De heer Christof Dejaegher, fractieleider CD&V, zegt dat zijn vraag slaat op het jaagpad langs de Ijzer. 
Onlangs brachten de gemeenten Lo-Reninge, Alveringem en Poperinge de problematiek van de IJzer, en 

in het bijzonder van het jaagpad tussen de Franse grens en de Fintele, onder de aandacht van de 
publieke opinie. De IJzer degradeert zienderogen van een bevaarbare naar een onbevaarbare waterloop. 
De oevers kalven af, de rivier slibt dicht en er ontstaan allerhande hindernissen. Het jaagpad, dat een 
belangrijke toeristische-recreatieve meerwaarde zou kunnen hebben, is onbruikbaar en zelfs gevaarlijk 
geworden. Je kan er niet meer fietsen en het pad is al zeker niet meer toegankelijk voor rol- en 
kinderwagens. Zelfs voetgangers moeten oppassen. Deze toestand sleept al meer dan 20 jaar aan en 
steeds opnieuw schuift de bevoegde instantie, NV de Vlaamse Waterweg, het probleem voor zich uit, 
onder het motto dat er geen geld ter beschikking is. Voor andere prestigieuze projecten, die kaderen in 
een internationaal programma, of een opera in de thuisstad van voorzitster Frieda Brepoels, is er dan wel 
geld. Ondertussen krijgen de gemeenten langs het jaagpad de klachten en worden ze met de vinger 
gewezen. De burger kent de Vlaamse Waterweg niet en richt zich tot de gemeente. 
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Dat deel van de rivier heeft geen economisch nut, tenzij toeristisch-recreatief, en dat is het knelpunt. 
Binnenkort wordt aan de betreffende gemeenteraden een ontwerp van motie voorgelegd met de vraag of 
de provincie het beheer van dat stuk van de rivier zou kunnen overnemen in het kader van haar netwerk 
blauw-groene assen. 
Op een brief van de stad Poperinge antwoordde de Vlaamse Waterweg dat ze in het jaagpad enkel wil 
investeren als het jaagpad als bovenlokale functionele fietsroute zou worden geselecteerd of als 
fietssnelweg. De heer Dejaegher vraagt of de deputatie een mogelijkheid ziet om het jaagpad als een 
functionele route te selecteren, of er een beleids- of actieplan bestaat van waaruit het netwerk van 

blauw-groene assen wordt opgebouwd, of die motie in het kader van een dergelijk actieplan kan worden 
onderzocht en of de provincie, in het kader van haar algemene grondgebonden bevoegdheden, 
bevaarbare waterlopen zonder direct economisch nut in beheer kan nemen. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt net als de heer Dejaegher vast te stellen dat Vlaamse 
agentschappen noch de mensen noch de financiële middelen ter beschikking hebben om dergelijke 
jaagpaden te onderhouden of opnieuw in te richten. Hij zegt dat jammer te vinden want hierdoor worden 
een aantal recreatieve mogelijkheden van de talrijke jaagpaden in West-Vlaanderen onvoldoende benut. 
Persoonlijk is hij overtuigt dat het aan de provincie is om deze recreatieve structuren verder uit te 
bouwen en te versterken. De thema’s water, landbouw, landschap, recreatie komen allen samen bij de 
jaagpaden en dat zijn domeinen waar de provincie als regisseur sterk in is. Samen met actoren als 

Westtoer is de provincie bijzonder goed geplaatst om deze taak te behartigen. De provincie kent het 
netwerk door en door en kan zeer gericht en effectief werken om deze recreatieve structuur te 
versterken en uit te breiden. Door gericht in te zetten op deze missing link kan het netwerk tevens 
worden geoptimaliseerd. De provincie wil haar verantwoordelijkheid opnemen, maar stelt daarbij enkele 
randvoorwaarden, meer bepaald de juridische constructie voor overdracht en beheer. Dat moet 
transparant en duidelijk zijn. Mocht het Vlaams agentschap akkoord zijn om met de provincie samen te 
werken, is de provincie zeer graag bereid om dat te doen. Op 1 juli 2014 heeft de provincie heel wat 
waterlopen overgenomen. Iedereen is het ermee eens dat het beheer daarvan goed verloopt. Waarom 
dan ook geen werking rond oevers en onmiddellijke omgeving. Het zou goed zijn om met de Vlaamse 
Waterweg en de VMM aan tafel te zitten en mee een stuk verantwoordelijkheid op te nemen. Daarvoor 
moet er vanuit het Vlaams niveau juridisch-financiële bereidheid bestaan om hieraan te kunnen 
meewerken. De provincie is dan ook vragende partij. 

 
Repliek 
De heer Dejaegher dankt de heer Decorte en zegt te onthouden dat de provincie bereid is om dit verder 
te onderzoeken en meer specifiek bekommerd is over de juridische constructie die hiervoor nodig is. Ook 
wordt gedacht aan een eventuele overname van dit deel van de waterloop. Daarmee wordt 
tegemoetgekomen aan de noden van de burger en wordt binnen de provincie een belangrijke 
meerwaarde gecreëerd. 
 
 
Vraag nr. M/2018/46 
van de heer Kurt Ravyts 

Werkingskosten Zwin Natuur Park 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractieleider Vlaams Belang, feliciteert de heer Decorte met de 250.000ste bezoeker 
sinds de opening in juni 2016, die op dinsdag 22 mei het Zwin Natuur Park heeft bezocht. Het Zwin 
Natuur Park komt stilletjes aan op kruissnelheid en de voorbije twee jaar is er een solide basis gelegd om 
verdere successen te boeken. Daarbij denkt hij aan het personeelskader dat stilaan raakt opgevuld en 
een aantal investeringen die ook de voorbije maanden in de raad aan bod zijn gekomen. 
De heer Ravyts zegt dat één zinnetje in het Belga-persbericht over de 250.000ste bezoeker hem heeft 
getroffen, temeer omdat het debat over het break-even draaien van de exploitatie, vooral 
aangezwengeld door de grootste oppositiepartij in het halfrond, de voorbije maanden al een stuk was 
gevoerd. Hij zegt te moeten toegeven dat de deputatie een tweetal jaar geleden zelf heeft aangegeven 
dat het hierbij om een doelstelling op termijn gaat. Hij vraagt zich echter af wat ‘op termijn’ dan precies 

betekent. 
Hij wijst erop dat de heer Decorte tijdens het persmoment heeft gezegd dat hij zich niet wenst vast te 
pinnen op cijfers, dat het Zwin Natuur Park een maatschappelijke dienstverlening en opdracht is om 
natuur en milieueducatie verder uit te werken, dat hiervoor ook de nodige infrastructuur zal worden 
voorzien en dat, als de provincie aan het eind van de rekening kosten moet bijdragen, ze dat ook zal 
doen. 
De heer Ravyts zegt dat die stelling bij hem overkwam alsof het bereiken van de break-even bij de 
exploitatie geen doel meer is, zelfs niet op lange termijn. Het gaat hierbij immers om maatschappelijke 
dienstverlening. Er zijn nog dossiers waarin maatschappelijke dienstverlening speelt, waaronder het 
Kortrijkse dossier, dat later in de raad aan bod komt. Men kan zelfs spreken van maatschappelijke 
dienstverlening in het kwadraat. 
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De heer Ravyts geeft aan dat hij op deze dienstverlening geen ja en geen nee zal zeggen, maar men 
mag niet uit het oog verliezen dat het hierbij om provinciaal belastinggeld gaat, ook in het Zwin, en niet 
alleen om subsidies van Europa en Vlaanderen. Daarom moet men opletten wat men in uitspraken over 
exploitatie en evenwichten zegt. 
De heer Ravyts vraagt aan de heer Decorte om hierover naar de raad toe wat meer duidelijkheid te 
geven. 
 
Antwoord 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft aan dat het Belga-persbericht correct was. De kern van de 
uitspraak die de heer Ravyts citeert is immers gestoeld op de overweging die momenteel wordt gemaakt 
binnen de schoot van het Bestuurlijk Overleg Zwin (BOZ), waarbij de vraag wordt gesteld welk gedeelte 
van het businessplan van het Zwin Natuur Park kan worden beschouwd als een vervullen van de 
maatschappelijke rol als provincie ten aanzien van de burgers en welk gedeelte daarnaast door 
inkomsten uit de exploitatie moet worden teruggewonnen. Het antwoord hierop is nog niet volledig 
duidelijk. Binnen het BOZ is men momenteel bezig om een nieuw businessmodel uit te werken. Dat 
model moet op deze vragen een antwoord geven en transparantie brengen in de discussie die momenteel 
rond de break-even wordt gevoerd. Het BOZ baseert zich voor het model op het principe waarbij de 
provincie in haar natuur-educatieve rol ook maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, maar niet in 
die mate dat de overheid alles dekt, of dat alles gratis moet zijn. Een deel van de inspanningen moet 
worden gecompenseerd en gedekt door inkomsten zoals toegangsgeld, parkinggeld, verhuurgeld. Het is 

echter nooit zo dat daarmee alle uitgaven zijn gedekt. Het is een kwestie van afwegen. De vraag is wat 
de inspanning van de provincie is vanuit haar maatschappelijke rol en in welke mate hiervoor 
belastinggeld wordt ingezet. Men moet begrijpen dat het hierbij om een serieuze denkoefening gaat, 
waarbij men niet over één nacht ijs wil en zal gaan. Het besef is er dat bepaalde kosten wel in een 
break-even model kunnen worden ingebracht, terwijl dat voor andere zaken veel minder evident is.  
De provincie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het vlak van natuur- en milieueducatie, 
eén van de hoekstenen van een efficiënt natuur- en milieubeleid. De betrokkenheid van de bevolking is 
hierbij onontbeerlijk en gedragsverandering bij de bevolking moet via informatie, sensibilisatie en 
educatie worden gestimuleerd. Met het Zwin Natuur Park neemt de provincie hierbij een zeer belangrijke 
taak op zich en richt ze zich op alle doelgroepen, van scholen en bedrijven tot groepen, individuele 
bezoekers en personen met een beperking. Daarnaast zijn er heel wat andere provinciedomeinen, 
activiteiten en acties waarbij de provincie zich inzet voor natuur- en milieueducatie.  

In het Zwin Natuur Park is de werking naar scholen toe en de samenwerking met de vzw 
Vakantieparticipatie niet winstgevend. De kosten voor bijvoorbeeld de gidsen liggen hoger dan het 
bedrag dat de school aan het Zwin Natuur Park betaalt. De heer Decorte zegt het echter een 
maatschappelijke opdracht te vinden om natuureducatie naar de scholen te brengen. Winst is hier niet 
aan de orde. Ter informatie geeft hij mee dat het Zwin Natuur Park in 2018 tot op heden 41,2% meer 
scholen heeft ontvangen dan in dezelfde periode van 2017. 
Samen met het Agentschap Natuur en Bos wordt in de volgende weken en maanden de oefening 
gemaakt om te bepalen wat in dit verhaal maatschappelijk-financieel verantwoord is. 
 
Repliek 
De heer Ravyts dankt de heer Decorte voor de forse verduidelijking. Hij geeft aan dat die verduidelijking 

nodig was en hij beaamt dat het om een evenwichtsoefening zal gaan. Hij kijkt samen met de raad uit 
naar het nieuwe businessmodel en denkt dat daarin een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals de 
openstelling van het verruimde Zwin, mee in vervat zullen zijn. Hij hoopt daarover in een volgende raad 
meer nieuws te vernemen. 
De heer Decorte zegt dat dit nog niet voor een volgende raad zal zijn en de heer Ravyts verduidelijkt dat 
hij een volgende legislatuurperiode bedoelde. 
 
 
Vraag nr. M/2018/47 
van de heer Immanuel Dereuse 
Neutraliteit en een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen voor leerlingen en 
leerkrachten in het provinciaal onderwijs 

Mondelinge vraag 
De heer Immanuel Dereuse, Vlaams Belang-raadslid, merkt op dat in het schoolreglement van het 
provinciaal onderwijs in Antwerpen uitdrukkelijk een verbod opgenomen is voor leerlingen en 
leerkrachten op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen. Dat gaat in essentie over het dragen van 
de hoofddoek. Dit aspect van het reglement maakt deel uit van een convenant tussen de verschillende 
onderwijsnetten in Antwerpen en werd ook onderschreven door het provinciaal onderwijs in de stad 
Antwerpen. 
De Antwerpse gedeputeerde bevoegd voor onderwijs, zo vervolgt de heer Dereuse, stelde een tweetal 
weken geleden dat dit verbod haar niet langer opportuun leek en dat dit herbekeken moet worden. De 
gedeputeerde meent dat de maatschappelijke realiteit veranderd is sinds het afsluiten van het convenant 
in 2009, en dat er door dit verbod veel talent verloren gaat.  
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Als er binnen de Antwerpse stedelijke onderwijsraad geen overeenstemming komt, dan wil de 
gedeputeerde levensbeschouwelijke tekens toelaten. Hierover is binnen de Antwerpse deputatie evenwel 
geen politiek akkoord. 
De heer Dereuse verwacht dat gedeputeerde Vereecke zal antwoorden dat deze kwestie niet aan de orde 
is in West-Vlaanderen. Toch kan de vraag gesteld worden waarom dit niet provincie-overschrijdend 
geregeld kan worden via het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de koepelorganisatie waar de 5 Vlaamse 
gedeputeerden voor onderwijs deel van uitmaken. 
Waarom neemt het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen als koepelorganisatie hier niet uitdrukkelijk stelling 

in, zo vraagt de heer Dereuse. Hij vraagt of dit thema al binnen de koepelorganisatie besproken werd. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, deelt mee dat hij niet zal reageren op de Antwerpse situatie. In 
antwoord op de vraag van de heer Dereuse verwijst de gedeputeerde naar de statuten van het 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Daarin staat dat de provincies de representatieve organisatie 
erkennen voor de 5 inrichtende machten. Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is bevoegd voor de 
pedagogische begeleiding van de provinciale scholen in functie van het bevorderen van de kwaliteit van 
het provinciaal onderwijs. Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is ook de belangbehartiger van het 
provinciaal onderwijs. 
Het beleid in verband met hoofddoeken, zo vervolgt de heer Vereecke, maakt deel uit van het 
schoolreglement. Het schoolreglement is een exclusieve bevoegdheid van de provincieraad en van de 5 

provincies individueel. Deze kwestie kan dus wel vrijblijvend besproken worden binnen het Provinciaal 
Onderwijs Vlaanderen, maar zij kunnen daar niet over beslissen. Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
respecteert de autonome werking van de scholen en geeft geen richtlijnen in verband met hoofddoeken, 
zo lang de provincies daar niet om vragen. 
Het schoolreglement bepaalt dat leerlingen geen zaken mogen dragen die de veiligheid in het gedrang 
brengen. Dat geldt voor een hoofddoek, maar even goed voor een pet, zo verduidelijkt de gedeputeerde. 
Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is dus niet bevoegd en de 5 provincies vragen er ook niet naar, zo 
besluit de heer Vereecke. Via de provincieraad wordt een schoolreglement goedgekeurd en elke provincie 
bepaalt zelf wat daarin opgenomen wordt. 
 
Repliek 
De heer Dereuse merkt op dat de koepelorganisatie dus wel een advies kan geven aan de deputaties en 

schoolbesturen. Los van het principiële is dit belangrijk voor de meisjes in kwestie. Als ze op de school al 
de hoofddoek niet dragen, dan zullen ze misschien later in het werkveld ook gemakkelijker die houding 
aannemen. 
Mevrouw Eliane Spincemaille, provincieraadsvoorzitter, vraagt om geen inhoudelijk debat te voeren. 
De heer Dereuse is van mening dat er nood is aan een gemeenschappelijk standpunt, dat gedragen 
wordt door de overkoepelende vereniging. 
 
 
Vraag nr. M/2018/48 
van de heer Maarten Tavernier 
Kleiputten van Egem 

Mondelinge vraag 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, licht toe dat de deputatie onlangs een startnota goedkeurde 
voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving van de voormalige 
ontginningsputten in Egem. Hij deelt mee dat zijn fractie geen probleem heeft met de bestemming die 
opgenomen is in de documenten, namelijk publiek toegankelijk groen,. 
De heer Tavernier verwijst naar de budgetbespreking in november 2017. Toen werd een milieutechnische 
studie aangekondigd, maar hij stelt vast dat er blijkbaar geen overheidsopdracht uitgeschreven is voor 
een studie. Er is wel een document van een 12-tal pagina’s, opgemaakt door een studiebureau in 
januari. Op zijn vraag ontving de heer Tavernier later nog een vervolgstudie, maar daarin vond hij geen 
nieuwe relevante elementen. 
Het document bevat enkele belangrijke pertinente vragen waar de heer Tavernier nog geen antwoord op 
gevonden heeft. Zo is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over de nazorgperiode van de voormalige 

stortplaats en is er geen uitsluitsel over wie verantwoordelijk is om een beschrijvend bodemonderzoek te 
doen. 
De heer Tavernier vraagt welke bijkomende onderzoeken uitgevoerd werden tussen de bespreking van 
dit dossier in de provincieraad van november en het opstarten van de procedure om een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, licht toe dat de deputatie in zitting van 9 februari het uitvoeren 
van een haalbaarheidsstudie heeft goedgekeurd. Vanuit die haalbaarheidsstudie is een eerste deel 
opgestart, namelijk het uitvoeren van een milieutechnisch onderzoek. Uit dat onderzoek is gebleken dat 
een planologisch initiatief noodzakelijk was. Naar aanleiding daarvan is de haalbaarheidsstudie stopgezet 

en is de procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart.  
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Hij vermoedt dat deze verschillende zaken voor de verwarring gezorgd hebben. Pas als alle resultaten 
binnen zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek verder gezet worden als de scope duidelijk vastgelegd is. 
Het komt de volgende provincieraad toe om een beslissing te nemen over wat er met de kleiputten moet 
gebeuren. Het is dus enkel de bedoeling om een scope te bepalen voor de volgende legislatuur. 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, merkt ten aanzien van de heer Tavernier op dat de deputatie 
streeft naar een positieve oplossing voor een verkommerde situatie. De deputatie doet dit op vraag van 
de gemeente Pittem en van de Vlaamse Landmaatschappij. Er wordt gezocht naar een mix van nieuwe 
bedrijvigheid, watervoorraden, natuur en recreatie. In het traject zijn participatieprocessen belangrijk. 

De bevolking kan reageren, ook digitaal. De mensen tonen zich betrokken en blijken veel belang te 
hechten aan natuur en recreatie. Na de consultatie van de bevolking zal over de resultaten 
gerapporteerd worden. 
 
Repliek 
De heer Tavernier merkt op dat in november veel belang gehecht werd aan de milieutechnische studie, 
terwijl men nu eerst de ruimtelijke bestemming wil vastleggen om daarna een aantal zaken technisch te 
onderzoeken. Hij vindt dit de omgekeerde volgorde van hoe het dossier logischerwijs zou verlopen. 
 
 
Vraag nr. M/2018/49 
van de heer Peter Roose 

Monitoring lokaal klimaatbeleid 
Mondelinge vraag 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, verwijst naar het provinciaal klimaatbeleidsplan. Dit bevat 
zowel interne maatregelen, als maatregelen ten aanzien van de lokale besturen. In de maatregelen ten 
aanzien van de gemeenten onderscheidt hij twee pijlers, namelijk enerzijds het reglement met 
klimaatsubsidies en anderzijds de klimaatavonden. 
De heer Roose vraagt in welke mate de provincie bereid is om een softwaretool ter beschikking te stellen 
van lokale besturen om de lokale maatregelen te tonen aan de burgers. Ook de provinciale maatregelen 
kunnen op die manier naar buiten gebracht worden. 
De heer Roose wijst er op dat de provincie Limburg aan het onderhandelen is over een dergelijke tool, 
zodat alle besturen op dezelfde manier communiceren over de lokale en provinciale klimaatmaatregelen. 
Hij is van mening dat de provincie in de toekomst steeds meer samen moet werken met de lokale 

besturen om de communicatie te stroomlijnen. 
Er is de op maat gemaakte monitoringtool die gemaakt is in het kader van de klimaatsubsidieprojecten, 
maar het zou beter en communicatiever zijn als deze gebruikt kan worden als tool naar de West-Vlaming 
toe, zo besluit de heer Roose. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, sluit zich aan bij de analyse van de heer Roose wat betreft het 
provinciale klimaatbeleid. Momenteel werken de provincies samen om via ‘Provincies in cijfers’ het 
cijfermateriaal toe te voegen, zodat de gemeenten klimaatrapporten op gemeentelijk niveau kunnen 
bekomen. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de provincie Limburg, die momenteel als voorbeeld 
geldt op dat vlak. Recentelijk hebben de provincies Eandis en Infrax aangeschreven om te bekijken 

welke cijfers zij ter beschikking kunnen stellen, om zo tot een volledig rapport te komen. 
In verband met de vraag van de heer Roose naar een tool antwoordt de gedeputeerde dat hij contact zal 
opnemen met de provincie Limburg. Hij meent dat dit inderdaad een belangrijke meerwaarde kan 
betekenen. 
 
Repliek 
De heer Roose kijkt uit naar het resultaat van het onderhoud met de Limburgse collega’s. Hij is van 
mening dat er een win-winsituatie kan ontstaan. De provincie kan de lokale besturen helpen om de 
communicatie naar de burger toe te verbeteren en kan er ook de eigen provinciale maatregelen in 
meenemen. 
 
 

Vraag nr. M/2018/50 
van mevrouw Hilde Decleer 
Plannen nieuw windmolenpark – visserij 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, licht toe dat de staatssecretaris van de Noordzee een voorstel 
van Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 voorgelegd heeft aan de ministerraad. Daarin wordt niet tegemoet 
gekomen aan de vraag van de visserijsector naar zo veel mogelijk vrije ruimte om aan duurzame visserij 
te kunnen doen. De federale overheid blijkt er naar te streven om een zo groot mogelijk percentage van 
de oppervlakte van het Belgische deel van de Noordzee in te kleuren voor afgelijnde doelstellingen en/of 
activiteiten. De vraag van de visserijsector past niet in dat kader. 
De Belgische producentenorganisatie voor de reders van de zeevisserij vreest dat de visserij in het 

Belgische deel van de Noordzee op termijn in het gedrang komt.  
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Er komt een nieuw windmolenpark en daar kan dus al niet meer gevist worden. Als er straks bovendien 
een visverbod geldt in de Britse zeegebieden als gevolg van de Brexit, dan dreigt de hele sector uit de 
boot te vallen. 
Wist de provincie dat er plannen waren voor een nieuw windmolenpark in de Noordzee, zo vraagt 
mevrouw Decleer. Ook vraagt ze wat de provincie kan doen om de belangen van de reders en vissers te 
bewaken. 
 
Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, licht toe dat er steeds gezocht wordt naar nieuwe vormen van 
hernieuwbare energie. De minister van energie en de staatssecretaris voor de Noordzee hebben elkaar 
daarin gevonden. Ze zoeken steeds kansen om bijkomende hernieuwbare energie op zee te winnen in 
het kader van het Marien Ruimtelijk Plan. Daarnaast bevat het voorstel ook een zone voor industriële en 
commerciële activiteiten, zoals onder meer aquacultuur en de projecten binnen de Blue Cluster. Daarover 
heeft de gedeputeerde al een overleg georganiseerd met enerzijds de visserijsector en anderzijds de 
bestaande initiatieven, zodat er minstens al voldoende kennis is over die verschillende initiatieven. 
Indien nodig krijgt dit overleg nog een vervolg. In het voorstel is er voor nieuwe zones voor 
hernieuwbare energie een oppervlakte van 221 km² voorzien, en 80 km² voor zones voor industriële en 
commerciële activiteiten. 
Vervolgens gaat de heer gedeputeerde in op de stand van zaken. De federale ministerraad heeft het 
voorontwerp van koninklijk besluit op 20 april goedgekeurd. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de 

gewesten en aan de buurlanden. Er komt een consultatiefase, vermoedelijk in de zomer van 2018. De 
provincie wordt niet aangeschreven als een te raadplegen partner, maar kan tijdens de publieke 
consultatie wel haar visie en bezorgdheden kenbaar maken. Tijdens de consultatiefase wordt overigens 
een socio-economische impactanalyse gemaakt en daar moet de visserijsector zeker in meegenomen 
worden. 
 
Repliek 
Mevrouw Decleer betreurt dat de provincie niet als partner geconsulteerd wordt en via de publieke 
consultatie haar bezorgdheden zal moeten uiten. Ze is tevreden dat de gedeputeerde dit dossier mee 
opvolgt. 
 
 

Vraag nr. M/2018/51 
van de heer Bernard De Cuyper 
Maatregelen tegen droogte 
Mondelinge vraag 
De heer Bernard De Cuyper, CD&V-raadslid, merkt op dat het een jaar geleden is dat de provincie zwaar 
getroffen werd door droogte. De land- en tuinbouwsector heeft zwaar geleden door het watertekort. 
Deze problematiek werd uitgebreid besproken in de commissie landbouw en in de provincieraad. De 
mogelijke aanpak voor extra wateropslag werd vooropgesteld.  Er waren maatregelen van korte, van 
middellange en van lange termijn, zo licht hij toe. 
De heer De Cuyper vraagt welke maatregelen intussen genomen zijn en welke er in de pijplijn zitten. Hij 
denkt daarbij aan waterbesparende maatregelen in de land- en tuinbouwsector. 

 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, hoopt dat het dit jaar zal meevallen met de droogte. De winter 
was deze keer alvast veel natter, en de wateroverlast viel mee. Er zijn de laatste tijd wel wat signalen 
dat er behoefte is aan irrigatie. 
Vorig jaar was er een crisis en dan is crisisbeheer noodzakelijk, zo stipt de gedeputeerde aan. Er is het 
crisisbeheer bij watertekort dat tot de bevoegdheden van de gouverneur behoort. Op Vlaams niveau is er 
in het kader van de Coördinatie Integraal Waterbeleid wel een soort beheer van droogterisico’s. Op 
provinciaal niveau zal de gouverneur een centrale rol blijven spelen. Er zijn heel wat overlegmomenten 
geweest met de gouverneur en binnenkort is er een nieuw overleg gepland om een aantal zaken te 
stroomlijnen. De provincie ondersteunt dit overleg op allerlei manieren, in de eerste plaats door na te 
gaan waar er water ter beschikking gehouden kan worden. 

Er zijn maatregelen genomen om bijkomende kennis te verzamelen, zo vervolgt de heer Naeyaert. Er 
zijn extra peilmeters gekocht, tegen eind dit jaar moet er een nieuwe verziltingskaart zijn, alle polders 
beschikken nu over meer materiaal om het zoutgehalte op te volgen, enzovoort. Grote maatregelen 
vragen natuurlijk meer tijd. 
Er zal in West-Vlaanderen altijd nood zijn aan irrigatie, zo stelt de gedeputeerde. Inagro heeft de 
irrigatiebehoeften in West-Vlaanderen onderzocht. De regen alleen zal nooit voldoende zijn voor de 
teelten. Er zal altijd een irrigatiebehoefte zijn en de provinciale bufferbekkens volstaan daarvoor niet. 
Land- en tuinbouwers moeten in de eerste plaats zelf de nodige maatregelen nemen. Daarnaast kan er 
water uit de beken genomen worden. En vervolgens zijn er de provinciale waterspaarbekkens. Daarnaast 
worden er publiek-private samenwerkingen opgezet, waarbij op privégrond buffercapaciteit 
gecombineerd wordt met spaarcapaciteit voor de eigenaar van het perceel. Daarbij betaalt de provincie 

het gedeelte van de buffer en de landbouwer financiert de spaarfunctie. 
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Dit gebeurt enkel op plekken waar het relevant is. Er zijn momenteel gesprekken lopende voor de 
realisatie van bijkomende publiek-private samenwerkingen. Daarnaast wordt binnenkort het 
hydrantennetwerk in Ardooie opgestart. Dit zal pas kunnen proefdraaien in september. Er is ook een 
longlist gemaakt van private grote plassen en een stappenplan om indien nodig die plassen te kunnen 
inschakelen bij de watervoorziening. 
De gedeputeerde merkt op dat het evenwel nooit te ver, te lang en te veel mag zijn, want anders komt 
het rendement van de teelt in het gedrang. Dat vraagt om een spreiding en om een realistische omgang 
met de mogelijkheden om water te voorzien. Ook Aquafin heeft overigens op verschillende plaatsen 

effluenten ter beschikking en dat blijft ook zo in de toekomst. De heer Naeyaert geeft ook een 
opsomming van de nieuwe geplande spaarbekkens. 
In het kader van een project wordt er gestreefd naar een potentiekaart van alle mogelijke zones voor 
publiek-private samenwerkingen rond het realiseren van bijkomende watervoorraad. Dat zou begin 2019 
klaar zijn. Ook wordt er een online tool voor landbouwers gemaakt waarbij zij zullen kunnen zien hoe ze 
bijkomende watercapaciteit kunnen ontwikkelen. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek voor het 
ondergronds stockeren in de polders. 
Naast het zoveel mogelijk beschikbaar maken van water is het van belang om niet meer water te 
gebruiken dan nodig, zo benadrukt de heer Naeyaert. Ook op dat vlak wordt vorming en onderzoek 
georganiseerd door Inagro en wordt er gestreefd naar een online tool. 
 
Repliek 

De heer De Cuyper is blij om te horen dat de provincie intensief bezig is met de waterproblematiek. In de 
toekomst zal nog meer blijken dat zoet water een probleem wordt, zo meent hij. 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie.  

De voorzitter deelt mee dat er een aantal vragen waren in de AZF-commissie waarvan een schriftelijk 
antwoord werd bezorgd. Men zal horen of dit voldoende antwoord is.  
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid stelt een klein vraagje. Hij ziet bij verschillende 
aanlegdossiers van trage wegen dat deze niet gerealiseerd worden omdat er geen draagvlakte bij de 

gemeenten is. Hij wil eens horen in welke fase het project op het provinciaal budget wordt geplaatst. 
Misschien wil dit zeggen dat er geen overleg is eerst met de gemeente vooraleer een project voorzien en 
gebudgetteerd wordt. Zo komt men tot de conclusie dat men dit wil maar de gemeente wil dit niet ,dus 
schrappen ze dit project. Hoe komt het dat projecten geannuleerd worden bij de gemeenten die niet 
willen instappen?  

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat de ambitie is vanuit de diensten om dit te 
realiseren, gesteund door de deputatie. In alle dossiers doet de deputatie al het mogelijke om dit te 
realiseren. Dit is een heel moeilijke klus. Hij herinnert zich nog een trage weg nabij De Haan. Hij is dan 
ook samen met collega Bart Naeyaert, gedeputeerde, twee dagen op stap geweest van eigenaar tot 
eigenaar om te overtuigen van die trage weg. Hierin gaat heel veel energie en tijd. Men weet nooit waar 
men uitkomt. Het is goed dat we ambitie hebben om het financieel op papier te zetten maar als er 

gestopt wordt, dan is het echt niet mogelijk om verder te doen. De ervaring leert ook dat er een 
draagvlak moet zijn ter plaatse.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang wil het antwoord van de gedeputeerde 
ondersteunen wat betreft het dossier de Haan, gewezen collega Vandaele heeft zijn tanden bijna letterlijk 
stuk gebeten op dat dossier om toch maar een stokje er voor te steken. Men gaat daarin heel ver, de 
deputatie treft hierin geen verantwoordelijkheid.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 47 ja-stemmen bij 9 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Aernooudt, 
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Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Mulder, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Rollez, Roose, Soens,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanniewenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Waelput, Wenes & Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Schotte en Vanbrabant en de heren Bultinck, Colpaert, De Reuse, Hoflack, Lybeer, Ravyts, en 
Tavernier. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN DE 
PROVINCIE VOOR HET DIENSTJAAR 2017 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN 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, 43. § 1 3° en 169 

- de Provinciewet artikel 66 §2 

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

de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

- 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 

- het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet van 9 

december 2005 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 

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

de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van 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 

- de beslissing van de provincieraad d.d. 26 mei 2011 tot goedkeuring van de kandidaatstelling als 

pilootbestuur voor de implementatie vanaf 1 januari 2012 van de bepalingen uit het besluit van de 

Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus en de vaststelling van de modaliteiten 

hieromtrent 

- de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening 2017 door de deputatie en het overmaken van de 

stukken aan het Rekenhof  

- de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door het Rekenhof op 2 mei 2018 

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota dd. 3 mei 2018 

 
BESLUIT : 
 

Artikel 1:  
De jaarrekening voor het dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd met een budgettair resultaat van                
- 1.957.839 euro, een gecumuleerd budgettair resultaat van 112.690.812 euro en een resultaat op 
kasbasis van 99.150.424 euro.  
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Artikel 2:  
De jaarrekening voor het dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd met een balanstotaal op 31 december 
2017 van 436.704.584,86 euro en een tekort van het boekjaar van 10.595.071,13 euro. 
 
 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 

Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen 
voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 29 mei 2018 en bepalen van het 
stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

De voorzitter deelt mee dat er een gecorrigeerd ontwerpbesluit op de banken ligt. Er werd een materiële 
vergissing in de titel van het besluit rechtgezet. 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie.  

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 

VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEIEDAL OP 
4 DECEMBER 2017 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 

 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 

decreet van 18 januari 2013; 
 

- Het besluit van de provincieraad van 4 december 2014, waarbij de heer gedeputeerde Carl Vereecke 
werd gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 
 

- De uitnodiging dd. 4 april 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op  
29 mei 2018 om 17u00 te Kortrijk, CUBE (Vives) hoek Erasmuslaan-Doorniksesteenweg, met 
volgende agendapunten: 
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1. Verslag over de Activiteiten en Jaarrekening 2017  
2. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31/12/2017  
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor  
4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik  
5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)  
6. Varia  

 

- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 29 mei 2018 
goed te keuren. 

 

Art. 2: 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Leiedal. 

 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
IKWV van 27 juni 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie.  
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang stelt nogmaals een oud puntje in het daglicht. Wat 

gaat men doen na 1 januari? Het antwoord zal zijn ,dit is voor de volgende deputatie. Zit hierin nog 
evolutie? Zijn er besprekingen lopende? Hij weet ook niet precies wanneer de uitbetaling van de 
provinciale steun precies zal gebeuren. Is dit voor de volgende legislatuur? Hier is toch enige bespreking 
nodig vooraf. Het is niet omdat de provincie niet meer in de intercommunale zit dat de provincie geen 
steun meer kan geven. Wanneer worden die besprekingen dan gevoerd?  

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat rond de uittreding er geen probleem zal zijn. Er is 
al contact geweest. In de komende weken is hier een gepaste oplossing. Er zijn hieromtrent geen 
problemen. Het gaat hier ook niet over veel geld. De kosten voor de ondersteuning zijn voorzien in de 
meerjarenplanning tot en met 2019. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
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Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkinderen, Verschoore, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IKWV OP 27 JUNI 2018 EN 

BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 30 april 2015, waarbij de heer Peter Roose werd gemachtigd 

om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle buitengewone 
algemene vergaderingen van IKWV voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- de uitnodiging dd. 24 april 2018 voor de algemene vergadering van IKWV op 27 juni 2018 te 
Nieuwpoort, vergaderzaal van restaurant De Vierboete, Halvemaanstraat 2a, met volgende 
agendapunten: 

 
 

Agenda van de algemene vergadering 
 

1. Goedkeuren werkingsverslag 2017 
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2017 
3. Bestemming resultaat 
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant 
5. Rondvraag; 

 
 
- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, de heer Peter Roose, wordt gemachtigd om 
namens de provincie de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van IKWV van 27 juni 
2018 goed te keuren. 

 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IKWV. 

 
Brugge, 24/05/2018 

 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 5 Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen 
voor de algemene vergadering van Infrax West op 26 juni 2018 en bepaling van het 
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

De voorzitter deelt mee dat dit agendapunt een herneming van de beslissing van de vorige provincieraad 
is. Er werd een amendement ingediend bij dit agendapunt.  

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie. 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 5. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 56 ja-stemmen 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 

Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 5. 

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

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX WEST OP 26 JUNI 
2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE 
AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 23 oktober 2014, waarbij de heer Hans Mommerency werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene en buitengewone algemene 
vergaderingen van Infrax West voor de resterende duur van de legislatuur; 

- de deelname van de provincie West-Vlaanderen in de opdrachthoudende vereniging Infrax West; 
- de statuten van Infrax-West; 
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- de uitnodiging van 22 maart 2018 van Infrax West voor de algemene vergadering op 26 juni 2018 te 
Hooglede, Domein Vossenberg, Hogestraat 194 

 
Agenda van de Algemene Vergadering  

 
1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering  
2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering 
3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige 

besluiten en waarderingsregels)  
4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris  
5. Goedkeuring statutenwijziging  
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 november 2019 

naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur  
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019 tot 29 

maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van 
de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-
2024  

8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator 
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Infrax 
West in de nieuwe werkmaat-schappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 

van het decreet houdende de intergemeente-lijke samenwerking van 6 juli 2001  
9. Uittreding provincie West-Vlaanderen  
10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)  
11. Kennisgeving  
12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)  
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of Nick 

Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-generaal Eandis om de 
beslissingen genomen bij agendapunten 5 + 6 + 7 bij authentieke akte vast te stellen en de 
statuten overeenkomstig aan te passen;  

 
 

 

- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: het besluit van de provincieraad van 26 april 2018 betreffende het aanduiden van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van infrax west op 26 juni 2018 en bepalen van het 
stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten wordt opgeheven. 
 
Art. 2: De provincieraad keurt de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West van 9 november 2019 naar 1 april 2019, onder de 
opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, goed. 
   De provincieraad keurt de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 1 april 
2019 tot en met 29 maart 2037 goed. 
   De provincieraad van West-Vlaanderen keurt de voorgestelde statutenwijziging van de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West goed. 
 
Art. 3: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de 
provincie de voorgestelde agendapunten tijdens de algemene vergadering van Infrax West van 26 juni 
2018 goed te keuren.  
 

 
Art. 4: De provincieraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
   Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Infrax West. 
 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 

*** 

 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 24/05/2018 

 

Agendapunt 6 Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen 
voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van WVI op 24 mei 
2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde 
agendapunten 
 

De voorzitter deelt mee dat er een amendement door gedeputeerde Guido Decorte werd ingediend bij dit 
agendapunt. Het ligt op de banken ter inzage. Dit amendement komt voort uit de besprekingen met het 
provinciebestuur en de intercommunale.  

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie.  
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams belang, deelt mee dat in tegenstelling tot het IKWV het hier 
gaat over heel wat middelen. Hij kan zich vinden in dit belangrijke amendement. Onze 
vertegenwoordiger draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. Hij wil nogmaals in herinnering roepen 
dat er bij de vorige vermindering van het provinciale aandeel er bij een aantal provincieraadsleden er 
een grote samenwerkingsovereenkomst was met de WVI die in januari 2010 werd ondertekend en op de 
toenmalige deputatie voorgekomen is.  

Hij heeft een document bij waar na zes afrekeningen het gaat over 10,5 miljoen euro die de voorbije 
jaren in de West-Vlaamse economische infrastructuur werd gepompt. Hij denkt aan acties voor starters, 
de provinciale cofinanciering werd gefinancierd. Hij denkt eveneens aan de zesde afrekening, bijna twee 
miljoen euro voor het Noorden van West-Vlaanderen werd betaald. Hij duidt op het feit dat het een 

belangrijke zaak is om hierover na te denken. Zal dit opnieuw in de uitbouw van de transformatie in de 
West-Vlaamse economie worden gestopt? Hij hoopt dat men reeds met deze oefening bezig is. Misschien 
krijgt men in het najaar een tipje van de sluier. 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee het hier eerder om een warme aanbeveling gaat. Hij 
kan verzekeren dat er heel wat tijd ingestopt wordt. Men heeft ook de afspraak nagekomen van de AZF-
commissie. Men heeft gevraagd aan de WVI om deze verklaring naar voor te brengen in de 
provincieraad. We stellen alles in het werk om zo’n goede overeenkomst te bereiken, ten goede van de 
provincie.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 

agendapunt 6. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke en Vanlerberghe en de heren 
Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 

Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke en Vanlerberghe en de heren 
Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN WVI OP 24 MEI 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET 
BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 30 april 2015, waarbij de heer Frank Vandevoorde werd 

gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van WVI voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- de uitnodiging dd. 21 februari 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 24 mei 
2018 om 19.00u met volgende agendapunten: 
 
Agenda van de buitengewone algemene vergadering 
1. Statutenwijziging 

2. Mededelingen 
 

- de uitnodiging dd. 28 maart 2018 voor de algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018 om 
18.30u met volgende agendapunten: 

 
Agenda van de algemene vergadering 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 21-12-2017; 
2. Verslag van de raad van bestuur; 
3. Verslag van de commissaris;  
4. Jaarrekeningen 2017; 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
6. Mededelingen; 

 
- het voorstel van de deputatie. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de 

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

24 mei 2018 om 18.30u goed te keuren. 

 

Art. 2: Met betrekking tot agendapunt 1 “Statutenwijziging” van de buitengewone algemene vergadering 

van de WVI van 24 mei 2018 om 19.00u wordt de vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen 

gemachtigd om namens de provincie West-Vlaanderen als volgt te stemmen bij de statutenwijzigingen 

die ingaan op 1 januari 2019: 

   Met betrekking tot agendapunt 1 “Statutenwijziging” van de buitengewone algemene vergadering van 

de WVI van 24 mei 2018 om 19.00u wordt de vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen 

gemachtigd om de statutenwijziging van artikel 39 namens de provincie West-Vlaanderen goed te 

keuren. 

   Met betrekking tot agendapunt 2 “Mededelingen” van de buitengewone algemene vergadering van de 

WVI van 24 mei 2018 om 19.00u wordt de vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen 
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gemachtigd om het voorgestelde agendapunt desgevallend goed te keuren, voor zover geen nadelige 

beslissingen omtrent de provinciale aandelen worden genomen. 

 

Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan WVI. 

 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Goedkeuren van de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de 
statiegeldalliantie  
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de eerste commissie.  
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Tijl Waelput, N-VA-raadslid, is ervan overtuigd dat men allemaal dezelfde doelstelling heeft. Men 
wil af van dat zwerfvuil. De schade voor het milieu en het vee kennen we allemaal. De tekst die hier 
voorligt, bevat eigenlijk ook dezelfde kerngedachte. Dit is ook bij veel mensen het geval. Veel 
gemeentebesturen, mensen hebben zich geëngageerd achter deze statiegeldalliantie zonder goed na te 
denken hoe we dit doel kunnen bereiken, nl. afkomen van het zwerfvuil. Men gelooft het verhaal dat 
statiegeld het wondermiddel zal zijn om het zwerfvuil tegen te gaan. Dit is niet het geval. Zwerfvuil is 
veel meer dan blikjes. Statiegeld is niet voldoende. Hij gelooft ook niet indien mensen de flesjes in de 

berm gooien, zullen ophouden als ze hiervoor een paar cent terugkrijgen. Men zegt vaak misschien gaan 
andere mensen die blikjes terug oprapen maar als ze platgedrukt zijn, zal dit niet worden gebeuren. Dit 
is geen totale oplossing voor het zwerfvuil.  

Er zal sowieso een voordeel aan zijn, er zal een hoger percentage worden teruggebracht die van hogere 
kwaliteit zal zijn dan via de PMD zak. Zijn we bereid om voor deze beperkte voordelen ons goedkope en 
comfortabel inzamelsysteem via de PMD zak op te offeren voor een duurder en log-systeem? Het zal 
gaan over een systeem dat de handelaar zal opzadelen met hoge investeringen. Ook praktische 
problemen zullen opduiken zoals stokkage ruimte, loonkosten, administratie en zo verder. Het zal 
uiteindelijk de brave consument zijn die nu netjes zijn afval sorteert die hiervoor de kosten moet dragen 
en het ongemak heeft om dit terug te brengen. Dat is de discussie die gevoerd moet worden. De mensen 
moet men geen rad voor de ogen draaien. Vorige week heeft men het debat in het Vlaams parlement 
kunnen volgen. Dit hoeven we hier niet over te doen.  

De N-VA-fractie vindt dat de provincie niet moet toetreden tot die alliantie want dat is helemaal iets 
anders dan een oproep om zwerfvuilproblematiek tegen te gaan. We zijn voor een maximale 
responsabilisering zowel voor de producent als voor de consument. De producent moet zelf met 
oplossingen naar voor komen. De consument die nog altijd niet wil horen na alle sensibiliseringsacties 
moet voelen. Er moet misschien een handhavingsjaar worden georganiseerd. Er wordt vergeleken met 
het buitenland. Men vergelijkt trouwens appelen met peren, met landen die geen inzamelingssysteem 
heeft. Hij raadt iedereen aan om eens op vakantie te gaan naar Singapore. Daar heeft men al 40 jaar 
geleden ervoor gezorgd door consequent te beboeten dat men geen zwerfvuil meer vindt. De boetes 
gaan van 500 tot 1000 euro voor het gooien van peuken van sigaretten op de grond.  

Wat de vergoeding van de federale overheid betreft, zou dit moeten worden doorgestuurd naar de 
gewesten zodat dit kan worden gebruikt tegen de strijd tegen zwerfvuil.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, bedankt hem voor de inleiding. In tegenstelling tot 
de vorige tussenkomst gaat hij iets dieper in op de materie. Het staat hier op de agenda. Drie maanden 
geleden stond hij samen met collega raadslid Roose hier om te polsen hoe het zat met die 
statiegeldalliantie. Limburg had zich aangesloten. De zwerfvuilproblematiek is urgent. De provincie is 
betrokken bij die problematiek. Emotioneel gezien als inwoner van een plattelandsregio ben je geneigd 
onmiddellijk ja te zeggen. Natuurlijk zijn er pro en contra’s. 
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De provincie heeft geen bevoegdheid omtrent het beleid van zwerfvuil. De toetreding is hier dus een 
symbolische act, een signaal. Veel lokale besturen zijn toegetreden. Veel mandatarissen die toetraden, 
hebben dit lokaal goedgekeurd. Voor het provinciebestuur is de invoering van het statiegeld blijkbaar een 
logische stap rond preventie. Vervolgens worden dan in de tekst enkele bezorgdheden gesignaleerd nl. 
inzake de bezorgdheid van de  kleinhandelaar, de bezorgdheid rond grensoverschrijdend winkelen, 
Auchan winkelen. Hij roept toch op, men leeft niet in een vacuüm. Er is intussen een vrij scherp debat 
geweest in het Vlaams parlement waarbij twee van de drie meerderheidsfracties neen zeggen tegen het 
concept, het totaalplan die minister Schauwvlieghe wil doorvoeren. De zaak werd uitgesteld tot morgen.  

Hij gaat even dieper in op die conceptnota. Er zijn zes pijlers: 

- vermijden van overbodig gebruik van verpakkingen 
- verpakking milieuvriendelijk maken 
- zoveel mogelijk inzetten op recyclage 
- handhaving 
- principe van de vervuiler betaalt, wie verpakkingen op de markt brengt, gebruikt, afdankt of 

achterlaat moet opdraaien voor de kosten van de verwerking en de milieuschade,  ook boetes 
die verhoogd zullen worden  

- aankondiging dat de PMD-zak wordt uitgebreid met restverpakkingen (botervlootjes- 
yoghurtpotjes) 

Minister Schauvlieghe gaat uit van een versterkte en een volledige producentenverantwoordelijkheid. De 
kostprijs voor het opruimen van zwerfvuil wordt gelegd bij diegene die de verpakking op de markt 

brengen. Er worden ook verhoogde doelstellingen vastgelegd voor het halen van percentages. Hij denkt 
dat er daar min of meer een akkoord is. Alleen is de vraag of het statiegeld het sluitstuk van het meest 
efficiënte en gerichte instrument zal zijn.  

Hij zal zijn tekst samenvatten. Het compatibel zijn van de beide systemen wordt in vraag gesteld. Zijn de 
systemen van PMD-compatibel met statiegeld? Komt het systeem van de PMD niet op de helling te 
staan? PMD werkt vrij goed. Als men alles uithaalt die financieel waardeerbaar is, is dat voldoende 
onderzocht? Is het sop de kolen waard om dat nog bij te nemen wat de procenten betreft. Wat met de 
meerprijs voor lokale handelaars in het licht van de inzamelpunten? Betreft het de sector zelf die de 
doelstellingen moet halen voor de NV-A? Dit is een ernstige benadering.  

Hij wil hierover duidelijkheid. We zijn niet ideologisch tegen maar eerst een antwoord op de bijkomende 
vragen. Samengevat: Het kan niet op de kap van de consumenten, omwille van de onduidelijkheid gaan 
we ons voorlopig onthouden 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, wij staan hier achter. Het is drie jaar geleden dat hij hiervoor 
het eerst een motie heeft neergelegd. Dit was dan niet goedgekeurd. We zijn gelukkig dat het er toch 
nog van gekomen is, beter laat dan nooit. De overgrote meerderheid van de lokale besturen is reeds 
aangesloten bij de statiegeldalliantie. Als je een maatregel kan invoeren, die veertig procent van het 
zwerfvuil kan oplossen, dan zijn we een gigantische stap vooruit. Hoe zou het anders wel kunnen? Indien 
we zo’n maatregel zouden hebben qua verkeer, zouden we dit toejuichen. Wat betreft het zwerfvuil, ligt 
het blijkbaar moeilijker. Wij zullen dit met veel plezier straks goedkeuren. 

De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, deelt mee dat zijn fractie deze alliantie gaat goedkeuren. Dit hebben 
ze ook zelf aangebracht om aan de deputatie en aan de raad om hiermee in te stemmen. Er is een grote 
meerderheid van gemeenten en steden die aansluiten. Het is niet het statiegeld alleen die het zal 
oplossen. Dat weet de Vlaamse regering ook, vandaar dat men met een zes punten programma werkt. 

Toch meer en meer evolueert het debat over de partijgrenzen heen ,tussen believers en non-believers. 
Men vindt deze in elke partij terug. Er zitten mensen van alle strekkingen, alle partijen in. Wat wij als 
provincie willen doen, is een duidelijk signaal geven aan de Vlaams overheid dat er een beslissing moet 
worden genomen. Zwerfvuil is acuut. Het is een beetje moeilijk om te zeggen dat meer dan de helft van 
gemeenten toch dommeriken zijn en zich aansluiten bij iets waarvan ze niets weten. Hij wil ook geen 
herhaling maken van het debat in het Vlaams parlement. Het was een duidelijk debat. Er zijn een aantal 
tegenargumenten die niet kloppen. PMD-zak zal steeds blijven bestaan. De pepflessen en blikjes vinden 
we inderdaad aan de rand van de straat. Het is moeilijker afval te gooien indien er nog geen ligt. Men 
kan zeggen dat men wil gaan zoals in Singapore. Dat zal nog niet voor morgen zijn. Het debat van non-
believers en believers, daarin staan niet altijd onderbouwde argumenten. Als provinciebestuur zijn we 
niet bevoegd voor die problematiek maar we kunnen een signaal geven zodat we niet achterwege 
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blijven. We mogen ons niet beperken tot een debat zoals in het Vlaams parlement maar gewoon wijzen 
dat er een oplossing moet komen.  

De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, wil collega Tijl Waelput bedanken voor het mooie 
compliment dat hij geeft aan verschillende mandatarissen. Hij doet weinig zonder over na te denken en 
zeker niet indien het gaat over een thematiek die heel wat mensen aanbelangt. Heel veel mensen zijn 
bezig met zwerfvuil, gans de sluikstortproblematiek. In de maand maart hebben ze een actie gehouden, 
één container was uitdrukkelijk gevuld met bierflesjes. Men zou benieuwd zijn naar een waardig 
alternatief die wel de sluikstortproblematiek een halt kan toeroepen. Het is niet meer dan een signaal 

aan de bevoegde overheid om een systeem uit te werken. Maak er werk van op een manier waarvan een 
aantal nadelen kunnen worden aangepakt zoals kosten niet mogen doorgeschoven worden naar de 
handelaar. Er zijn landen waar het werkt. Wat hier voorligt, is geen systeem. Het is een oproep, een 
signaal in het belang van een goeie Vlaming die het goed voor heeft met zijn buur. De PMD wordt 
bejubeld, is dat de reden dat er zoveel tegen zijn? Bij het opruimen van sluikstorten, zien we zelfs hoe 
goedkoop die PMD-zakken mag zijn, de blauwe zakken in de gracht liggen. Er zijn dus mensen die 
betalen voor zo’n PMD-zak en dan toch dit weggooien. Dit duidt op een dieperliggend probleem. Het 
toont ook aan dat het systeem niet zo sluitend is. Hogere boetes en meer boetes, dat wil zeggen dat 
men de pakkans wil vergroten. Hij nodigt hem eens uit voor een terreinbezoek langs driehonderd km 
landelijke wegen, hoeveel politiemannen zullen we moeten plaatsen. Dit is bijna onhaalbaar. De 
goedwerkende Vlaming zal zich storen aan de zogenaamde politiestaat. Er zijn moraal verantwoorde 
systemen dan deze. Het is net langs zo’n wegen dat men schade kent. Er zijn heel veel blikjes die 

meegaan in het gemaaide gras die de dieren schade berokken.  

De heer Koen Bultinck, onafhankelijk raadslid, hij gaat het kort houden maar als onafhankelijke stem wil 
hij eventjes tussenkomen. Zwerfvuil is ernstig. Men moet onder elkaar eens durven de eerlijkheid 
hebben om dingen bij naam te noemen. Er is gebrek aan burgerzin, non-chalenge, iedereen is dit wel 
eens. Toch bestaat er een goed systeem, zijde de PMD zak. Hij is een beetje verwonderd dat men 
vandaag de discussie probeert over te doen die in het Vlaams parlement reeds aanbod kwam. 
Uitgerekend dat deze deputatie altijd deze redenering feestelijk weglachten, we zijn niet bevoegd. Toch 
is het nu geen probleem als het de meerderheid mee aanbelangt. Het zou misschien goed zijn om ook dit 
dossier niet af te kloppen. Het wijst toch op verschillende problemen. De meerderheid heeft aan dat met 
deze alliantie dat niet alle problemen opgelost zijn. Slotsom, het lijkt weinig verstandig om vandaag dit 
dossier goed te keuren. Hij zal niet meedoen aan deze symboolproblematiek.  

De heer Simon Bekaert, sp.a-raadslid, er hoeft geen systeem worden opgeofferd. Zijn thuisdorp Tielt was 

de eerste die toe trad bij de statiegeldalliantie. Dit is een beslissing geweest van college en gemeenten. 
De argumentatie over meer handhaving is onmogelijk. Als men ziet wat er in de bermen ligt, zijn de 
slachtoffers de boeren en de mensen die het moeten opruimen. Als lokaal bestuur moet men eens 
proberen om een lokale weg open te stellen. Dit biedt weerstand van de boeren omwille van de 
sluikstortproblematiek. Het idee van statiegeld lag niet zo gevoelig bij de bevolking, het is één partij die 
ze gewoon gevoelig heeft gemaakt.  

De heer Tijl Waelput, N-VA-raadslid, men wil een signaal geven, het moet een anti-zwerfvuil alliantie 
noemen en niet een statiegeldalliantie. Dan staan wij volmondig erachter. Men vervuilt de discussie.   

De heer Bernard De Cuyper, CD&V-raadslid, er is al heel wat gezegd. Hij wil de heer Koen Bultinck, 
onafhankelijk lid, tegenspreken dat dit nog nooit gekomen is vanuit de meerderheid. Twaalf jaar terug 
was hij schepen in Brugge  en heeft hij een oproep gedaan om statiegeld. Dit was niet mogelijk. 

Duitsland en Nederland hebben dit gedaan. Hij zou zeggen, doe het en wacht niet op Europa. Het zou 
beter zijn dat men het doet via Europa maar dat geduld mogen we niet hebben. Hij is voorstander want 
bij recreatieve wegen moeten we vaak landbouwers aanspreken om hun privéweg te gebruiken voor 
evenementen. Telkens is het probleem daar, de blikjes. We moeten sensibiliseren en ook maatregelen 
nemen. Dit is o.a. statiegeld. In Nederland is het zwerfvuil hierdoor sterk verminderd, hopelijk ook in 
Vlaanderen.  

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, wil nog even reageren op de tekst die de provincie toevoegt aan 
de statiegeld alliantie. Ze vraagt aan de regeringen om in 2018 een statiegeld in te voeren voor blikjes 
en grote plastiek flessen. Dit is een heel simpele directe vraag. Er werd gesteld, doe dit in 2018. Er rest 
dus nog 7 maanden om dit te realiseren. Als je een ja ernstig wil geven dan is alleen een ondubbelzinnig 
ja aan de orde. Alles wat ervan afwijkt, is een neen. Als men de instructie van de alliantie leest, zijn deze 
ondubbelzinnig maar duidelijk. Wat de provincie voorstelt, is noch taalkundig ,noch als de tekst 

onduidelijk. Dat is een tekst waarin verschillende amendementen in verwerkt zijn. Ze vragen aan de 
organisaties, loop mee in de strijd, en ga niet op de rem staan. Wat de provincie nu voorlegt, is volgens 
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dit niet realistisch. Het is gewoon een opsomming, ofwel ben je voor de onmiddellijke invoering die de 
statiegeldalliantie vraagt ofwel ben je tegen.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA-, doet enkele korte reacties. Men zegt dat 40 % kan 
worden ingezameld worden maar dat wil nog niet zeggen dat die kosten zullen verminderen. Om 
zwerfafval op te ruimen betekent dit zeker geen minder kost. Wat betreft de goedkeuring in andere 
steden, er zijn believers en non-believers in elke partij. Als hij nog even terugkeert om een politieman te 
plaatsen. Er zullen camera’s komen. Er zal worden gewerkt met gasboetes. Dit kan een oplossing zijn. 
Hoe jammer het ook mag klinken, men zal hiermee niet het zwerfvuil uit het stadsbeeld weren. Indien 

het signaal is, dan is deze oplossing niet ver genoeg. Er komt hier nog bij dat de provincie ook geen 
bevoegdheid heeft.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, wil vermijden dat de sfeer niet het gaat niet over 
degene die kritische vragen inzake het instrument hebben. Er zijn een aantal technische vragen die niet 
ideologisch zijn. Men kan dit op verschillende manieren invullen want als men even op het breder 
zwerfvuil dan zitten we bij verboden op Vlaams niveau. De zwerfvuilproblematiek omvat meer dan blik. 
De circulaire economie wordt bijna gedwongen om met duurzame materialen te werken.  

De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, schetst nogmaals de essentie van de zaak. Het is 
effectief aan de Vlaamse overheid om een plan uit te werken. Het is niet omdat je toetreedt tot de 
alliantie dat men geen bedenkingen kan formuleren. Hij wil gewoon reageren in verband met die 
toevoeging van camera systeem. Dit moet worden aangemeld met bordjes. Tweede probleem is dat een 
camera systeem veel gaat kosten. De beelden moeten worden bekeken. Wie zal dit bekijken en betalen? 

Die systemen moeten beheerd worden, dit is gelijk aan de werkende Vlaming.  

De heer Simon Bekaert, sp.a-raadslid, wil positief eindigen. Het stadsbestuur Antwerpen is van mening 
dat het invoeren van statiegeld een mogelijke oplossing is om afval te verminderen.  

De burgemeester van Antwerpen heeft wel nog vragen over het mogelijk effect voor de kleine handelaars 
maar bij een bevredigend antwoord, zal hij zich niet verzetten.  

De heer Herman Lodewyckx, groen-raadslid, volgt het beleid van zijn gemeente van oorsprong nl. 
Edegem waar een NV-A met groen een gemeentebestuur bestuurt. Hij citeert wat de wijze bestuurders 
hebben gezegd. Zwerfvuil is een probleem, statiegeld is een prikkel voor mensen om zwerfvuil in te 
leveren zodat het kan worden hergebruikt.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA. Dit voorliggend punt bewijst nog eens dat we altijd 
moeten luisteren naar de grote leider in Antwerpen. Dit is intussen tegen gesproken. Blijkbaar zijn we de 
grote boeman van het zwerfvuil wat dus niet is. Hij hoort ook één Vlaamse partij die niet voor de 

statiealliantie is, daar is het oorverdovend stil. De camera’s moeten worden aangewend. Wie zal dit 
bekijken? Dit is een medewerker van Miron zelf in samenwerking met de politiezone. De kosten die zullen 
betaald moeten worden, de statiegeld zal nog meer kosten en minder efficiënt zal zijn.  

De heer Luk Hoflack, onafhankelijk raadslid, wil een samenvatting maken. Iedereen is akkoord dat 
zwerfvuil een groot probleem is. Iedereen gaat akkoord dat er een oplossing moet komen. Iedereen 
vindt dat het statiegeld een gedeeltelijke oplossing is. De bevolking wordt wakker. In top drie stond 
zwerfvuil bij de grote problemen.  De bevolking vraagt om concrete maatregelen te nemen. Hij vindt het 
heel eigenaardig dat Open Vld niet aan het woord gekomen is. 

De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, heeft opzettelijk gewacht tot het einde van het debat. Het 
is leuk dat het Vlaams parlement zijn intrede vindt in de provincieraad. Discussie die in het Vlaams 
parlement moet worden gevoerd, voornamelijk ook op Europees niveau. Hij heeft daar destijds over 

tussengekomen. Over de partijgrenzen heen, konden zij hen vinden in dit voorstel. Bij ons is het een ja, 
het is een totaaloplossing waarmee moet rekening worden gehouden dat de vervuiler betaalt. De 
industrie moet zijn bijdrage leveren. De consument mag geen slachtoffer worden, daarbij kent men 
eveneens een beboeting. Het einde van het sluitstuk is de heffing hierop. Dat is ook de reden dat men dit 
mee onderschrijft.  

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, het is geen probleem. Iedereen is het over eens dat deze 
problematiek moet worden aangepakt. Laat ons eindigen met deze positieve noot. Het is gewoon de 
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discussie hoe we dit aanpakken. We verschillen van mening, zelfs voorbij de partijgrenzen heen. Hij 
heeft nog net voor de raad de website geraadpleegd. Er zijn al 41 gemeenten die ingestapt zijn. Hij heeft 
zich de moeite getroost wie tegen en wie voor heeft gestemd. Hij ziet ergens een draad van 
persoonlijkheid, van mensen die zowel voor of tegen zijn, van mensen die kritische vragen hebben. In 
deze raad is dit meermaals aanbod gekomen. Hij is tevreden dat men met de meerderheid tot een 
constructieve tekst gekomen is. Namens de deputatie zijn we er fier op. In 2015 heeft groen een motie 
proberen in te dienen. Toen hebben we die motie niet aanvaard. Men is van mening dat de motie door 
iedereen wordt gedragen.  

Het is niet de bedoeling om de discussie opnieuw te voeren van het Vlaams parlement. Hij hoopt dat het 
Vlaams parlement zal meegeluisterd hebben. Deze tekst heeft een signaal , er worden twee zaken aan 
het licht gebracht nl. het bedrag van de factuur mag niet doorgerekend worden naar de kleinhandelaar. 
Men moet het Europees bekijken. Meer dan ooit is het van belang. Hij doet een oproep naar alle fracties 
dat men een signaal heeft naar de overheid, niet alleen door de provincie, ook de gemeenten. Mensen 
vragen een oplossing voor deze problematiek.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 40 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen bij 3 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, Schotte, 
Spincemaille en Vanlerberghe en de heren Bekaert, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, 
De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Roose, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames De Mulder, Van Hootegem en Vandenbulcke en de heren Aernoudt, Bultinck, Coupillie, De Roo, 
Himpe, Pillaert, Rollez, Van Meirhaeghe en Waelput. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AANSLUITEN VAN PROVINCIEBESTUUR WEST-
VLAANDEREN BIJ DE STATIEGELDALLIANTIE 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN verwijst naar volgende rechtsbronnen en 
houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen : 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42, §2 (bepalen van het beleid van de provincie); 
- het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De provincieraad keurt hierbij de aansluiting van de provincie West-Vlaanderen bij de 
Statiegeldalliantie goed.  
 
Art. 2: Deze aansluiting wordt gemotiveerd met volgende verklaring: “Voor het provinciebestuur is de 

invoering van het ‘statiegeld’ op drankverpakkingen een logische stap in een duurzaam beleid rond 
preventie en recyclage van afvalstromen en mede een duidelijk signaal om de zwerfvuilproblematiek te 
beheersen en terug te dringen.  
 
Ook in deze materie moet het principe ‘de vervuiler betaalt’ evenwel consequent worden gehanteerd en 
kan de inzamelings-, stockerings- en gebeurlijke prefinancieringskost niet worden doorgeschoven naar 
de kleinhandelaar – tussenpersoon tussen producent en consument. In het bijzonder in ons land, met 
haar talrijke buitengrenzen, omdat om  redenen van BTW-differentiatie een substantieel aandeel van 
voedingsproducten en dranken in het nabije buitenland worden aangekocht.  
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Het succes van deze maatregel is derhalve afhankelijk van de mate waarin de bevoegde overheden de 
nodige maatregelen zullen treffen om de volledige waardeketen te responsabiliseren. In dit 
verband moet er gestreefd worden naar een Europese maatregel die bij de invoering van statiegeld 
elke distortie in eerlijke handel vermijdt.”. 
 
 
Brugge, 24/05/2018 
 

De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Goedkeuren van de wijziging van de rechtspositieregeling voor het 
provinciepersoneel 
 

De voorzitter deelt mee dat er een amendement werd ingediend bij dit agendapunt. 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de derde-commissie.  
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke en Vanlerberghe en de heren 
Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke en Vanlerberghe en de heren 

Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET WIJZIGEN VAN 
DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET PROVINCIEPERSONEEL 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen :  

 
- Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald titel III – 

personeel; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere wijzigingen; 

- Haar besluit van 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling van het 
provinciepersoneel en gewijzigd bij besluiten van 26 maart 2009, 25 juni 2009, 25 november 
2010, 26 mei 2011, 25 oktober 2012, 27 juni 2013, 23 januari 2014, 22 december 2014, 25 
februari 2016, 22 september 2016 en van 23 maart 2017; 

- Het advies van het Managementteam van 20 februari 2018; 
- Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van; 
- (De brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van); 
- Het voorstel van de deputatie. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 
27 november 2008 en latere wijzigingen, titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen wordt de 
volgende wijziging aangebracht: 
 

In artikel 2, 2° b wordt het cijfer “102”  vervangen door cijfer “58”. 
 
Artikel 2: 
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 
27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk II. De aanwerving, Afdeling VI. 
Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid, en in sommige tijdelijke betrekkingen, 
Onderafdeling 3. De specifieke selectieprocedure wordt de volgende wijziging aangebracht: 
 
In artikel 37 worden de woorden “als vermeld in artikel 100, §2, 2° van het provinciedecreet” geschrapt. 
 

 
Artikel 3: 
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 
27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en afwezigheden, hoofdstuk I. Algemene 
bepalingen wordt het artikel 259 geschrapt. 
 
 
Artikel 4: 
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 
27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en afwezigheden, hoofdstuk I. Algemene 
bepalingen worden de artikelen 260, 261, 261bis en 262 geschrapt. 
 

 
Artikel 5: 
§1: De artikelen 1, 2 en 3 treden onmiddellijk in werking; 
 
§2: Het artikel 4 treedt in werking vanaf 1 juni 2018. 
 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 

*** 
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Agendapunt 9 Goedkeuren van de wijziging van het arbeidsreglement 
 

De voorzitter deelt mee dat er een amendement werd ingediend bij dit agendapunt. 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de derde commissie.  
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, gaat dit goedkeuren. Het enige punt waarbij hij  de 

aandacht wil vestigen is indien men werkt met een brede uurregeling zou het kunnen zijn dat sommige 
diensten in moeilijkheden zullen komen wanneer ze moeten samenzitten in vergadering enz. Men moet 
heel wat zaken afspreken zodat men niet een dienst ontneemt om ermee samen te werken.  
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, vindt dit een terechte opmerking. Dit was ook de opmerking 
vanuit de eigen administratie. Men gaat het evalueren na zes maanden. Ook per dienst vanuit het MAT 
zal men kijken of de dienst blijft draaien. Dat is nog altijd de eerste afspraak. Het is niet zomaar vrij 
blijheid maar het is flexibiliteit. Dit wil zeggen dat men flexibel met zijn werktijd kan omgaan. Wat men 
ter sprake brengt, is helemaal juist. Dit is een vinger aan de pols, men gaat dit opvolgen. De 
kinderziektes zullen worden bekeken. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 9. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 55 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke en Vanlerberghe en de heren 
Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,  
De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Waelput, 

Wenes en Weydts. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 54 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke en Vanlerberghe 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandevoorde, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET WIJZIGEN VAN 

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

- De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere wijzigingen; 
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- Het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid art. 42§3 en latere wijzigingen; 

 
- Het provincieraadsbesluit van 23 december 2004 betreffende de goedkeuring van het 

arbeidsreglement van het provinciepersoneel en latere wijzigingen; 
 

- Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van; 
 

- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
In het arbeidsreglement, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 23 december 2004 en latere 
wijzigingen, rubriek 4: arbeidsduur en uurroosters wordt de volgende wijziging aangebracht: 
 

§1: Het artikel 20 wordt vervangen door: 

“Artikel 20 – Algemeen geldt een werktijdregeling van 38u per week met een gemiddelde van 

7.36u per dag in een vijfdagenstelsel. De halve dagnorm bedraagt 3.48u. “  

 
§2: Het artikel 21 wordt vervangen door: 
 

“Artikel 21  

§1: Volgende werktijdregeling is de standaardwerktijdregeling: 

Van maandag t.e.m. vrijdag: 

 glijtijd:   7u  -  20u 

 

§ 2: De leidinggevende is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de 

standaardwerktijdregeling en maakt afspraken omtrent aanwezigheden binnen de glijtijd in functie 

van de goede werking van de dienst. 

Voor evenementen, avondvergaderingen, toelichtingen, persconferenties, etc. geldt de glijtijd tot 

22u. Glijtijd tot 22u is niet bedoeld om personeelsleden toe te laten de gewone dossierbehandeling 

te verschuiven naar de avond. 

Voor occasioneel weekendwerk op vraag van de leidinggevende of het diensthoofd gelden dezelfde 

glijtijden. 

§ 3: De minimumprestatie voor een volledige dag bedraagt 5u. De minimumprestatie voor een halve 

dag bedraagt 2u.  

De maximumprestatie voor een volledige dag bedraagt 11u, met dien verstande dat het maximaal 

aantal te presturen uren op weekbasis niet hoger mag zijn dan 50u. De maximumprestatie voor een 

halve dag bedraagt 5u. 

Na 6u aansluitende prestaties worden automatisch 30’ pauze in mindering gebracht. 
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§ 4: In afwijkijking van § 1, is op bepaalde categorieën personeelsleden een afwijkende 

werktijdregeling van toepassing. Deze afwijkende werktijdregeling wordt bepaald in bijlage 12.1.“ 

 
§3: In artikel 24 worden de woorden “DIENSTORDER NR 30/2013/3 BETREFFENDE DE 
STANDAARDWERKTIJDREGELING EN TIJDREGISTRATIE van 29 augustus 2013 “ geschrapt. 
 
 

Artikel 2: 
 
In de bijlage 12.1 van het arbeidsreglement, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 23 
december 2004 en latere wijzigingen wordt volgende wijziging aangebracht: 
 
De bijlage 12.1 wordt vervangen door: 
 
“ 12. 1. afwijkingen op de standaardwerktijdregeling 
 

Categorie personeelsleden  Afwijkende werktijdregeling  

schoonmaak maandag – zondag 

6u – 20u glijtijd 

 

 

keuken maandag – vrijdag 

6u – 20u glijtijd 

 

 

handhaving 

 

maandag – zondag 

0u – 24u glijtijd 

 

Bezoekers- en informatiecentra  maandag – zondag 

7u – 20u glijtijd 

 

 

 
“ 
 

 
Artikel 3: 
De artikelen 1 en 2 treden in werking op 1 juni 2018. 
 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van de jaarrekening van APB VONK 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de AZF-commissie.  
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, de Bethune, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke, 
Vanlerberghe en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
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Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017 EN VAN 
HET COMMISSARISVERSLAG OVER DE JAARREKENING 2017 VAN APB VONK EN KWIJTING 
AAN DE BESTUURDERS 

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

 Het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 ( provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende ( in het bijzonder artikel 227); 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni  2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus; 
 De oprichting van het autonoom provinciebedrijf Vonk goedgekeurd in de provincieraad van 22 

september 2016; 
 De goedkeuring van de beheersovereenkomst en gebruiksovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen en apb Vonk in de provincieraad van 22 december 2016; 

 De goedkeuring van het meerjarenplan 2017-2019 en budget 2017 van apb Vonk in de 
provincieraad van 22 december 2016; 

 De bespreking van het commissarisverslag en de vaststelling van de ontwerp jaarrekening 2017 
in de Raad van Bestuur van apb Vonk op 27 maart 2018 

 Het voorstel van de deputatie. 
 
 

BESLUIT : 
Artikel 1 
De jaarrekening 2017, inclusief balans en jaarrekening conform de BBC-reglementering, van apb Vonk 
en het commissarisverslag over de jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Aan de bestuurders van apb Vonk wordt kwijting verleend voor het betrokken jaar 2017. 
 
Brugge, 24/05/2018 

 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van het kasteel ’t 
Hooghe en het in gebruik geven van de parking 't Hooghe te Kortrijk 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de vierde commissie. De 

voorzitter deelt mee om dit samen te nemen in de bespreking. De stemming loopt uiteraard apart. 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, er is een zeer mooi cadeau geschonken aan Vives. De heer 
Marchand schetste het verleden in de vergadering van de commissie. Het is blijkbaar al een aankoop van 
2005. In optel met de renovatie komt men aan een bedrag van vijf miljoen euro. Dit is niet min. Het 
kasteel kon een meerwaarde zijn voor het onderwijs in de streek, meer bepaald voor VIVES. Hij liep ook 
het financieel plaatje af. De deal werd zogezegd positief afgesloten zowel voor VIVES als de provincie. Er 
wordt een huur gekoppeld om het streekhuis onder te brengen. De heer Marchand had het over 
marktconforme prijzen. Enerzijds zit men met een kasteel van 5 miljoen. Anderzijds huurt de provincie 
de kantoorruimte van VIVES voor een waarde van 70.000 euro. De last voor de inrichting van deze 
kantoorruimte valt ten laste van de provincie.  Dit is geraamd op 500.000 euro. Men kan stellen dat de 
verkoopswaarde van dergelijke kantoorruimte eigenlijk een 750.000 euro bedraagt. Als men de 

vergelijkingspunten in de regio gaat bekijken, komt men op merkwaardige vaststellingen. In de buurt 
zijn er andere panden die bruikbaar zijn aan een schappelijke prijs. Zijn dit marktconforme prijzen? Wat 
zou de aankoopprijs zijn? Hij kwam tot de constatatie dat kantoorruimte kan worden aangekocht voor 4 
miljoen euro. Wie heeft er hier een goeie deal gesloten? De provincie in geen geval, VIVES des te meer. 
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Hij heeft er een mooie residentie bijgekregen. De prijs hiervan wordt door de provincie betaald. Hier kan 
misschien door CD&V een opera worden gegeven nl. de stomme van Portici want eigenlijk laten de 
mensen zich ook niet doen.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat men moeilijk kan  ontkennen dat dit 
een mooie geste is aan VIVES. Dit kadert ook in TUA waar trouwens ook mensen in het bestuur aanwezig 
zijn. Hij weet uiteraard of de provinciale belastingbetaler weten of ze zo enthousiast zullen reageren. Hij 
heeft zich schromelijk vergist in de commissie. Bij deze is dit rechtgezet. Hij zou eigenlijk willen vragen 
aan de heer De fauw of hij nog hetzelfde zou doen indien hij nog in het provinciebestuur was geweest , 

nl. vastgoed aankopen op vraag van een aantal bevriende vennootschappen. Hij kan dan het streekhuis 
hierin onderbrengen, gedurende tien jaar hetzelfde plaatje draaien. De regio Zuid-West-Vlaanderen kan 
hierin worden ondergebracht. Intussen kan men het kasteel renoveren. Iedereen weet als men een 
dossier indient dat dit onmiddellijk zal blijven liggen. Men is mee verantwoordelijk dat uiteindelijk een 
bouwvallig pand daar leeg gestaan. Alleen is het zo dat de provincie volle eigenaar is van dit kasteel.  
Men bleef zeggen dat dit een streekhuis zou worden. Plotseling blijkt dat er teveel personeelsleden zijn, 
zodat men er niet in kan. Hij denkt dat men niet meer op zo’n manier aan zo’n politiek zou doen in 2018. 
Toen was dit mogelijk. Het is een slecht dossier. Nu zoekt men een praktische oplossing. Als 
provincieraadslid zit men hier om het provinciaal belastingsgeld te bewaken.  

De heer Dirk De fauw, CD&V-raadslid, deelt mee dat dit toen een goeie beslissing was. Ze hadden wel 
degelijk tot doel om het streekhuis daar te vestigen. Er was een plan om in de Rozentuin een nieuw 
gebouw te plaatsen. Men heeft moeten wachten op Vlaanderen, die dan uiteindelijk niet met subsidies 

over de brug kwamen. Dit zijn zaken die niet konden voorkomen worden.  

De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, kent eveneens het dossier. Het is inderdaad een moeilijk dossier 
geweest. Het is ook jammer dat er niet verder kon worden gepraat met Leiedal. Dit wordt in erfpacht 
gegeven, twee vragen die nog niet duidelijk zijn. Dit is minder dan de vroegere beslissing. Heeft de 
markconsultatie plaatsgevonden of waarom is dit niet gebeurd. Er wordt een canon berekend op een 
gedeelte van het kasteel. Hier begrijpt hij de argumentatie niet. Het is jammer dat dit streekhuis niet kon 
verwezenlijken.  

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid schetst voor alle duidelijkheid dat tot één jaar geleden er een 
behoorlijke kans bestond dat het streekhuis opnieuw zou verhuizen naar kasteel ’t Hooghe. Nu blijkt dat 
het te klein is. Wat daar de gewijzigde omstandigheden zijn, lijkt hem niet duidelijk. Men kan een lijn 
trekken in een  aantal dossiers. In dit dossier is ook duidelijk toen het streekhuis verhuisde naar de 
Pottelberg dat zij van plan waren nooit meer terug te komen. 

Hij hoopt dat er een oplossing wordt gevonden.  

De kern van de vraag bestaat uit het feit of die prijs die hiervoor wordt gevraagd, dit marktconform is ? 
Hij denkt dat hij daarop nog steeds geen antwoord heeft gekregen.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, het kasteel en het park werden in de tijd aangekocht. De 
restauratie bedraagt 450.000 euro. Dit geldt ook voor de buitenkant van het kasteel. Het park, de 
Rozentuin, is publiek toegankelijk. Hij wordt ook veel gebruikt. De investering in het kasteel werd door 
een stuk door Vlaanderen gesubsidieerd. Een miljoen blijft over om door de provincie te dragen. Hierbij 
komt de erfpachtvergoeding van VIVES nl. één miljoen euro. Bovendien zijn we nog betoelaagd voor dit 
kasteel. In de toekomst niet meer, maar de verplichting om het kasteel in goede staat te houden, ligt nu 
bij VIVES. We hebben dus de kost verlegd naar de erfpachthouder. De huurprijs voor het kasteel 
bedraagt een 70.000 euro. Men gaat ook werkplekken verhuren aan derden. Indien het een keuze zou 

geweest zijn om enkel de gebiedsgerichte werkers te houden, in andere streekhuizen worden deze ook 
mee bemand. Er wordt huisvesting gegeven aan andere partners. Het is een meerwaarde. Het is niet 
zo’n slechte beslissing geweest. Er is heel veel tijd verlopen tussen aankoop en de realisatie. De 
procedure is ook onderweg veranderd. De omstandigheden veranderen ook voortdurend.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, denkt dat in dit debat al heel wat is opgehelderd. De 
functieomschrijving waarbij de betrachting van de deputatie is geweest om een open plek te maken en te 
houden. Het moet publiek toegankelijk blijven. De vraag naar het creëren van een plek waar 
ondernemers, academici elkaar kunnen ontmoeten. Een stukje internationale huis in het ijverige Kortrijk. 
Het bedrijfsleven is heel sterke vragende partij, bv; VOKA; Ook alle toegankelijke delen zullen publiek 
zijn. Binnen de erfpacht overeenkomst wordt specifiek hiervoor voorzien. VIVES is niet een soort 
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kasteelheer. Dit getuigt van een verkeerde bril. Het idee is altijd geweest dat men naar dat kasteel kan 
trekken, alle hoger onderwijs hebben toegang tot deze infrastructuur. De vraag of men een zinvolle 
bestemming geeft aan dit kasteel, zijn antwoord is zeker ja. Het is een zeer grote meerwaarde. 

Ofwel gingen ze als gebiedsgerichte werking deze situatie beperken, ofwel gaan ze dit versterken?  

Onze medewerkers verdienen ook een moderne infrastructuur; Hij hoopt dat het een zinvolle publieke 
bestemming zal krijgen.  

De heer Wouter Vanlouwe, N-VA raadslid, uit deze discussie blijkt dat de erfpachtnemer ook het kasteel 
zou kunnen onderverhuren. In de verhuurovereenkomst is daar geen sprake van. Zal dit gratis moeten 

gebeuren? Uit argumenten betreffende de erfpacht stelt hij de vraag kan dit wettelijk goed gekeurd 
worden of men de marktconforme prijs huren? Is dit wel een degelijke prijs? Hij weet echt niet of dit 
markconform blijkt te zijn.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, het is juist als men zegt of dit enkel een commerciële functie 
heeft dat er een markonderzoek moest gebeuren. Hier is dit niet het geval, het betreft een internationaal 
huis, in nauw contact met bedrijven. De eigenlijke bestemming is een bestemming dat aan niemand 
anders kon worden toebedeeld dus we zitten conform wettelijk. 

De heer Peter Roose vraagt zich af of Howest ook werd gevraagd.   

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, twijfelt niet over de correctheid in dit dossier wat de techniciteit 
betreft. Het enige wat ze vragen is of de prijs correct is. Het is toch een lage prijs. 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat Howest weet dat er daar een plek komt dat op 
eenzelfde manier zal worden behandeld. Er is ook een comité opgesteld om dit te bewaken. Indien het 

zou geschonden worden, zou de erfpacht worden opgeheven. Alle garanties zijn voorhanden. Er is dat de 
directeur TUA West deel uitmaakt om hiervoor te zorgen dat er geen misvattingen zullen zijn. Er wordt 
een goeie invulling gegeven. Ook budgettair antwoordt dit dossier aan de minimum vereisten. Men moet 
even kijken naar de positieve kant van dit dossier. We creëren een bijkomende troef bij de 
internationalisering. Het is een dossier van openbaar belang!  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen tegen 15 neen-stemmen bij 6 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille en Vanlerberghe en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke en de heren Aernoudt, 
Bultinck, De Reuse, De Roo, Himpe, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe en Waelput. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Hoflack, Lodewyckx, Tavernier en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET IN 
ERFPACHT GEVEN VAN HET KASTEEL 'T HOOGHE EN HET IN GEBRUIK GEVEN VAN DE PARKING 
’T HOOGHE TE KORTRIJK.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het feit dat het kasteel geen dienst kan doen als streekhuis wegens te beperkte kantoorfaciliteit;  
- Het ontwerp van erfpachtakte voor het in erfpacht geven van het kasteel en de toegangsweg, zoals 

aangeduid op het bijgevoegd voorlopig plan, gelegen te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 218 
(Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, delen van perceelnummers 25N, 28F en 30C), voor een duur van 30 
jaar, tegen een jaarlijkse vergoeding van 36.000 EUR; 

- Het feit dat het voorwerp van de erfpacht (perceelnummers en oppervlakte) nog zal aangepast 
worden aan het definitief opmetingsplan na uitvoering van de werken;  

- Het ontwerp van gebruiksovereenkomst voor het kosteloos in gebruik geven van de parking gelegen 
te Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, deel van perceelnummer 25N, voor een totale oppervlakte volgens 
grafische berekening van 1950m², zoals aangeduid in groen op het bijgevoegd plan, voor een duur 

van 30 jaar;  
- Het akkoord van Vives met deze ontwerpteksten en voorwaarden;  
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het in erfpacht geven van het kasteel en de toegangsweg, zoals aangeduid 
op bijgevoegd voorlopig plan, gelegen te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 218 (Kortrijk, 4de afdeling, 
sectie D, delen van perceelnummers 25N, 28F en 30C) voor een duur van 30 jaar, tegen een jaarlijkse 
vergoeding van 36.000 EUR (te indexeren).  

 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot het in gebruik geven van de aangelegde parking, gelegen te Kortrijk, 4de 
afdeling, sectie D, deel van perceelnummer 25N, zoals aangeduid in groen op het bijgevoegd plan, voor 
een duur van 30 jaar, zonder vergoeding.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
Brugge, 24/05/2018 
 

De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Verlenen van machtiging tot het in huur nemen van een deel van een 
gebouw te Kortrijk ten behoeve van het streekhuis Zuid West-Vlaanderen 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de 4de commissie.  
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen tegen 15 neen-stemmen bij 6 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
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de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille en Vanlerberghe en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Roose, Soens, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore en Wenes. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames De Mulder, Mespreuve, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke en de heren Aernoudt, 

Bultinck, De Reuse, De Roo, Himpe, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe en Waelput. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Hoflack, Lodewyckx, Tavernier en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET IN HUUR 
NEMEN VAN EEN DEEL VAN EEN GEBOUW TE KORTRIJK TEN BEHOEVE VAN HET STREEKHUIS 
ZUID WEST-VLAANDEREN  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het feit dat de huidige bezetting van het streekhuis Zuid West-Vlaanderen te groot is om onder te 
brengen in het Kasteel ’t Hooghe; 

- Het feit dat het Kasteel ’t Hooghe in erfpacht wordt gegeven aan Vives en een nieuwe bestemming 
krijgt; 

- Het feit dat er geen visibiliteit en beperkte vergader- en ontvangstfaciliteiten zijn in de huidige 
kantoren (Pottelberg); 

- De mogelijkheid om een deel van een nieuwbouw te huren met hoge visibiliteit en ruime vergader- 
en ontvangstcapaciteit. Deze nieuwbouw is eigendom van bvba Tosh (Vives-Zuid is 
meerderheidsaandeelhouder); 

- Het ontwerp van huurovereenkomst waarbij het gelijkvloers van het gebouw gelegen te 

Universiteitslaan 2 te Kortrijk in huur wordt genomen voor een duur van 30 jaar en een huurprijs 
van 70.000 euro per jaar. De inrichtingswerken (met een maximum van 500.000 euro) en de 
erelonen zijn voor rekening van de provincie. 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend aan het in huur nemen van het gelijkvloers van een gebouw gelegen te 
Universiteitslaan 2 te Kortrijk voor een duur van 30 jaar en een huurprijs van 70.000 euro per jaar.  
 

Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 13 Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de aanleg 
van de nieuwe verbindingsgracht naar de Gaverbeek te Torhout 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de 4de commissie.  
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke, Vanlerberghe 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, 

Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERWERVING VAN GRONDEN VOOR DE AANLEG VAN EEN NIEUWE VERBINDINGSGRACHT 
VANAF DE KEIBERGSTRAAT NAAR DE GAVERBEEK WL 3.4.65 TE TORHOUT 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen : 
 

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

- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 
genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 
onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het project onder 
punt 9C “Torhout – Verbindingsgracht Keibergstraat - Gaverbeek”. 

- Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jürgen Depuydt op 14 juli 2016 voor de 

percelen gelegen te Torhout, 2de afd., sectie D  
- De waardebepaling door landmeter expert Veerle Verschave dd. 23 januari 2018 
- Het actieplan 2018170049 – Onderhouden en inrichten v/h waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort 
- Het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot volgende verwervingen van grond gelegen te Torhout : 
 

Lot Kadastrale gegevens    Opp  m² Kostprijs EUR 

 Torhout, 2e afd., sectie D   

14 + dreef nr 510E en deel nr 509A 1396 23317,73 

17A, 17B deel nrs 512A, 514 805   8762,91 

18A, 18B, 18C deel nrs 518, 520, 521 1611 16788,23 

19 deel nr 436E 356   4788,20 

20A, 20B deel nr 440D 834 11058,84 
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Art. 2 : 
De verwervingen geschieden om reden van openbaar nut, meer bepaald ter realisatie van een nieuwe 
verbindingsgracht vanaf de Keibergstraat naar de Gaverbeek WL 3.4.65 te Torhout. 
 
Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
Brugge, 24/05/2018 

 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Verlenen van machtiging tot vestiging van een opstalrecht, erfpacht en 
erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke, Vanlerberghe 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VESTIGING 

VAN EEN OPSTALRECHT, ERFPACHT EN ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG TEN VOORDELE 
VAN HET PROVINCIEDOMEIN WALLEMOTE-WOLVENHOF.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het voorstel goedgekeurd door de deputatie in zitting van 22 december 2016; 
- Het ontwerp van erfpachtakte voor het in erfpacht nemen van een deel van een boomgaard, 

kadastraal gekend onder Izegem, 4de afdeling, sectie D, deel van perceelnummer 1513 E met een 

oppervlakte volgens meting van 3364m², zoals aangeduid op bijgaand plan, voor een duur van 50 
jaar, tegen een eenmalige vergoeding van 1 symbolische euro; 

- Het ontwerp van opstalakte voor het in opstal geven van delen van percelen grond gelegen te 
Izegem, 4de afdeling, sectie D, perceelnummers 1517, 1526E, 1527C en 1507A met een totale 
oppervlakte volgens meting van 2854m², zoals aangeduid op bijgaand plan, voor een duur van 50 
jaar, tegen een jaarlijkse vergoeding van 3600 euro;  

- Het ontwerp van akte vestiging erfdienstbaarheid van doorgang op de percelen gelegen te Izegem, 
4de afdeling, sectie D, nrs. 1516E en 1513E, met een oppervlakte van 418m², zoals aangeduid op 
bijgaand plan, voor een duur van 50 jaar, zonder vergoeding; 

- Het opmetingsplan van de zones erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid;  
- Het akkoord van de andere partij met de ontwerpen van overeenkomsten; 
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- De erfpacht wordt aangegaan om reden van openbaar nut nl. het integreren van een perceel grond 
in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof; 

- De erfdienstbaarheid wordt aangegaan om reden van openbaar nut nl. het creëren van een 
wandelverbinding in het domein; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het in erfpacht nemen van een deel van een boomgaard, kadastraal 
gekend onder Izegem, 4de afdeling, sectie D, deel van perceelnummer 1513E, met een oppervlakte 
volgens meting van 3364m², zoals aangeduid op bijgaand plan, voor een duur van 50 jaar, tegen een 
eenmalige vergoeding van 1 symbolische euro. 
 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot het in opstal geven van delen van percelen grond gelegen te Izegem, 4de 
afdeling, sectie D, perceelnummer 1517, 1526E, 1527C en 1507A met een totale oppervlakte volgens 
meting van 2854m², zoals aangeduid op bijgaand plan, voor een duur van 50 jaar, tegen een jaarlijkse 
vergoeding van 3600 euro; 
 

Art. 3: 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op de percelen gelegen te Izegem, 
4de afdeling, sectie D, nrs. 1516E en 1513E, met een totale oppervlakte volgens meting van 418m², 
zoals aangeduid op bijgaand plan, voor een duur van 50 jaar, zonder vergoeding. 
 
Art. 4: 
De erfpacht en de erfdienstbaarheid worden aangegaan om reden van openbaar nut, nl. de integratie in 
het domein Wallemote-Wolvenhof en het creëren van een wandelverbinding binnen het domein. 
 
Art. 5: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid 

voor het plaatsen van een ondergrondse DWA-leiding in eigendom van de Stad Diksmuide ten 
voordele van het provinciedomein IJzerboomgaard te Diksmuide 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke, Vanlerberghe 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 

Verkinderen, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ONDERGRONDSE 
DWA-LEIDING IN EIGENDOM VAN DE STAD DIKSMUIDE TEN VOORDELE VAN HET 
PROVINCIEDOMEIN IJZERBOOMGAARD TE DIKSMUIDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- de verwerving door de Provincie jegens het Gemeenschapsonderwijs van de voormalige KTA-hoeve 
met bijhorende gronden te Diksmuide bij akte verleden op 30 september 2009, thans gekend als het 
provinciedomein IJzerboomgaard 

- de afvalwaterproblematiek van het domein IJzerboomgaard en de beslissing om de voormalige KTA-
hoeve samen met de loods Lacourt aan te sluiten op het dichtstbijzijnde gemeentelijke DWA-stelsel 
aanwezig in het bedrijventerrein “Heernisse” door middel van het aanleggen van een persleiding 

- de goedkeuring door de provincieraad in vergadering van 22 februari 2018 van het bestek voor de 

opdracht van werken : aansluiten droogweerafvoer op openbaar afvoerstelsel 
- het plan met aanduiding van het tracé van de leiding 
- het feit dat het tracé van de leiding loopt over een perceel dat eigendom is van de Stad Diksmuide 

zodat met de stad een overeenkomst dient afgesloten waarbij een erfdienstbaarheid voor het 
plaatsen van een ondergrondse leiding wordt gevestigd op gemeentelijke eigendom ten voordele van 
de eigendom van de Provincie 

- het ontwerp van overeenkomst  
- het voorstel van de deputatie  

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen en het 
onderhouden van een ondergrondse DWA-leiding in het perceel kadastraal gekend onder Diksmuide, 1de 
Afdeling, Sectie D, perceelnummer 723/F, eigendom van de Stad Diksmuide, ten voordele van het 

provinciedomein IJzerboomgaard, zoals aangeduid op het bijgevoegd plan en dit ten kosteloze titel voor 
de gehele bestaansduur van de ondergrondse leiding en tegen de overige voorwaarden vermeld in het 
ontwerp van overeenkomst. 
 
Art. 2 : 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd om reden van openbaar nut. 
  
Art. 3 :  
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
Brugge, 24/05/2018 
 

De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 16 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
werken: vervangen zinken dak door groendak Bestuursgebouw 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Dewaele, Janssens, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke, Vanlerberghe en de heren 

Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: VERVANGEN ZINKEN DAK DOOR 
GROENDAK BESTUURSGEBOUW 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 41 
- Actieplan gebouwendienst: 2018170015 Aanbieden van een functioneel en onderhouden 

patrimonium  
- De opdracht van werken: vervangen zinken dak door groendak Bestuursgebouw 
- Het daartoe opgemaakte bestek  

- De raming voor een bedrag van 366.607,69 excl. BTW of € 443.595,30 incl. BTW 
- De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze 

via e-tendering  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: vervangen zinken dak door groendak Bestuursgebouw 
met raming ten bedrage van 366.607,69 excl. BTW of € 443.595,30 incl. BTW,  wordt goedgekeurd. 

 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking via e-tendering  
 
Brugge, 24/05/2018 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 

*** 
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Agendapunt 17 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Zwevegem, aanleg van fietssnelweg door de site 
Leanderhof  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Axel Weydts, sp.a-raadslid, deelt mee dat dit een zeer goed dossier is. Hij is blij samen met heel 
wat mensen dat de afwerking van de missing link op het grondgebied Zwevegem van een fietspad 
doorheen de regio gerealiseerd werd. Het zal nog meer potentieel krijgen door de afwerking. Hij wenst 
hierbij de deputatie te feliciteren.  

Eén vraagje is dat de fietsers geen voorrang hebben op het Guldensporenpad. Dit kan een goede keuze 
zijn. Hij spreekt daarover geen waarde oordeel. Hij vraagt gewoon om het op zijn minst te onderzoeken. 
Hij vraagt om dit toch nog even bekijken. Misschien kan dit op termijn worden aangepast.  

De heer Johan Rollez, N-VA-raadslid, wil zich aansluiten bij de vorige collega. Het is een dossier dat veel 
te lang heeft geduurd, zonder dat er geen stenen worden gegooid naar een partij. Hij is zeer blij dat die 
missing link gerealiseerd is. Hopelijk gaat inderdaad de schop nog dit jaar in de grond. Wat de voorrang 
betreft, dit onderzoek werd gemaakt. Voorlopig niet mogelijk maar het kan nog worden omgekeerd in de 
toekomst.  

De voorzitter vraagt even de ondervoorzitter gezien zij ook even wenst tussen te komen.  

Mevrouw Eliane Spincemaille, CD&V-raadslid, het is inderdaad een dossier waar de inspanningen vanuit 
vorige legislatuur, deputatie werd gegeven. Het was wachten. Dit was de voormalige site van de firma 
Bekaert. Uiteindelijk was er reconversie nodig. Na de reconversie en de saneringswerken moeten ook de 
zakelijke kant te regelen. Het is inderdaad een heel goed project die door iedereen gewenst is. Het heeft 
lange tijd moeten wachten door praktische omstandigheden. In Zwevegem is het licht op groen gezet 
vanuit de gemeenteraad. Hopelijk wordt ook hier licht op groen geplaatst in de provincieraad.  

De heer Frank De Block, gedeputeerde, kan hierop niet antwoorden. Belangrijk is het positieve antwoord. 
We gaan dit eventjes bekijken,  

Mevrouw Spincemaille, CD&V-raadslid, deelt mee dat tussen alle diensten in het kader van dit 
fietsdossier gesteld is om te starten met de fietser niet in de voorrang. Alles is mogelijk wanneer de tijd 
rijp is. Men blijft voorzichtig. Het is een opeenstapeling van centrumstraten. De switch is te maken met 

de tijd.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, bedankt voor de deskundigheid van de lokale bewoonster. 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, heeft het woord terug aan de voorzitter. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Janssens, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant en Vandenbulcke, Vanlerberghe 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
ZWEVEGEM: AANLEG VAN EEN FIETSSNELWEG DOOR DE SITE LEANDERHOF  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

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

- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2018170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof (ex-site Bekaert) 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 294.118,10 excl. BTW waarvan 197.706,5 euro excl. 

BTW ten laste van de Provincie en 96.411,60 euro excl. BTW ten laste van de stad Zwevegem  
- De Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof 
(ex-site Bekaert) met raming ten bedrage van 294.118,10 excl. BTW waarvan 197.706,5 euro excl. BTW 
ten laste van de Provincie en 96.411,60 euro excl. BTW ten laste van de stad Zwevegem, wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
Brugge, 24/05/2018 

 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 
 

 
*** 

 
Agendapunt 25 Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de algemene vergadering van imewo op 18 juni 2018 en bepaling van het 
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. De voorzitter vermeldt dat er enkele aanpassingen aan het besluit 
aangebracht werden.   
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 

GEHEIME STEMMING 
 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IMEWO OP 18 JUNI 2018 EN 
BEPALING VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 

 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1 

(deelname van de provincie in rechtspersonen); 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 23 oktober 2014 waarbij de heer Bernard De Cuyper werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en buitengewone 
algemene vergaderingen van Imewo voor de verdere duur van de legislatuur; 

- de verontschuldiging van de heer Bernard De Cuyper voor de algemene vergadering van 18 juni 
2018; 

- de uitnodiging dd. 19 maart 2018 voor de algemene vergadering van Imewo op 18 juni 2018 met 
volgend agendapunten: 
 

De agenda van deze algemene vergadering is samengesteld als volgt:  
 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Imewo, 
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over 
lokaal bestuur 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Imewo van 1 april 2019 tot 29 
maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van 
de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-
2024 

3. Statutenwijziging 
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 

vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 
3.2. Goedkeuring van de statutenwijziging 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Statutaire benoemingen 
14. Statutaire mededelingen; 

 
- het voorstel van de deputatie. 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het besluit van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen van 26 april 2018 
betreffende het aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van Imewo op 18 juni 2018 en bepalen van het 
stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten wordt opgeheven. 
 
Art. 2: De provincieraad formuleert een verzoek tot en ondersteunt de verschuiving van de huidige 

statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 
2019, onder de opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van de 
Vlaamse Gemeenschap van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
   De provincieraad van West-Vlaanderen keurt de voorgestelde statutenwijziging van de 
opdrachthoudende vereniging Imewo goed. 
 

Art. 3: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, de heer Rik Soens, wordt gemachtigd 

om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten voor de algemene vergadering 

van Imewo van 18 juni 2018 goed te keuren. 
 
 
Art. 4: De provincieraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
   Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Imewo. 
 
 

 
 

 
 

*** 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 17u45.  

 
 
 
 
 

 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 

____________________ 
 
 
 
 


