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OPENBAAR 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen.  
 
Mededelingen:  

- Op 30 september 2018 overleed de heer Raf Declercq, VU- provincieraadslid voor het district 

Brugge van 7/11/1971 tot 21/02/1980.  

Er wordt één minuut stilte gehouden.  
- De griffie dringt er op aan dat de raadsleden parkeren op de voor raadsleden voorziene 

parkeerplaatsen aan de zijkant van het provinciehuis Boeverbos. Het is niet de bedoeling dat er 

voor de hoofdingang geparkeerd wordt. Dit kan de veiligheid in het gedrang brengen indien er 

een interventie van de hulpdiensten plaatsvindt. 

Vanaf heden worden de paaltjes die de parking voor raadsleden afsluiten naar beneden gehaald 

wanneer er een vergadering in het kader van de provincieraad plaatsvindt (bureau, commissie, 

provincieraad). 

- Aan de balie zijn de boeken en het invulformulier voor de vraagstelling bij de 

budgetbesprekingen die plaatsvinden in november te verkrijgen. 

- Zoals reeds werd meegedeeld in het kader van de verzending wordt agendapunt 11 verdaagd. 
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Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
 
Vraag nr. M/2018/73 
van de heer Bernard De Cuyper 
Samenwerking Westtoer – Sport Vlaanderen  
De heer Bernard Decuyper, CD&V-raadslid, licht zijn vraag toe. De bevoegdheid ruiters- en 

mennersroutes is sinds kort ontnomen van Westtoer en overgenomen door het departement Sport 
Vlaanderen. Dit met de bedoeling om de knooppuntennetwerken provinciegrensoverschrijdend te maken. 
Aan Westtoer werd door het departement evenwel gevraagd om de knooppunten ruiters-en 
mennersroute te helpen uitstippelen, de bewegwijzering aan te brengen en daarbij ook voor de nazorg te 
zorgen. De heer Decuyper verwijst in zijn vraag graag naar een concreet voorbeeld dat hij persoonlijk 
heeft meegemaakt. De Beverhoutse ruiters-en mennersroute loopt over Assebroek, Oostkamp en 
Beernem. Er wordt onder meer door het raadslid ervaren dat weinig vooruitgang wordt gemaakt om dit 
volledig te realiseren. Vorige maand werd met een ruitervereniging deze route ingelopen. Het raadslid 
heeft hierbij enkele vragen, vragen die ook in het algemeen kunnen gelden voor deze routes. Hoever 
loopt de samenwerking tussen Westtoer en Sport Vlaanderen om deze route en andere routes in goede 
banen te leiden. Persoonlijk voelt hij dat de verantwoordelijkheid bij Westtoer wordt gelegd, maar Sport 
Vlaanderen in de eindfase de pluim op haar hoed zal steken. Er wordt ervaren dat op de Beverhoutse 

route, die reeds op papier is uitgestippeld, heel wat onveilige situaties aanwezig zijn zoals gevaarlijke 
oversteekplaatsen. De heer Decuyper vraagt hierbij dat er voldoende overleg en contacten onderhouden 
worden met de ruiters-en mennersverenigingen. Hij geeft aan dat hij de deputatie hierbij kan helpen. De 
heer Decuyper hoopt ook dat in de onmiddellijke omgeving van deze routes contact wordt genomen met 
de betrokken politiezones en de gemeentebesturen. De heer De Cuyper wijst ook op het feit dat de 
beoogde paden, landbouwgronden en natuurgebieden kruisen, en vraagt als hier ook voldoende 
contacten worden gelegd. In hoeverre wordt de aanpak geëvalueerd, zodat dergelijke initiatieven niet te 
lang aanslepen. De mensen op het terrein zijn het best geplaatst om het juiste advies te geven, en ook 
voor de nodige bijsturing te zorgen aan de plannen die worden gemaakt, stelt het raadslid. Tenslotte 
zegt de heer Decuyper dat naar voltooiing toe, een peter en meter op het terrein heel belangrijk is. Ook 
hier is een meldpunt onontbeerlijk. Zal het Westtoer zijn die voor deze opvolging zorgt of zal Sport 
Vlaanderen dit doen, besluit de heer Decuyper zijn vragen. 

 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, bedankt de heer Decuyper voor zijn aandacht in dit dossier. De 
gedeputeerde is ervan overtuigd dat de aandachtspunten en pijnpunten die het raadslid aanhaalt reëel 
zijn. De gedeputeerde weet dat het raadslid reeds jarenlang, en nog steeds, zeer begaan is met de 
problematiek in het algemeen en ook met de ruiters-en mennersroutes. Onder meer de bevoegdheid 
omtrent deze routes werd overgeheveld naar Vlaanderen herhaalt de gedeputeerde. Hij hoorde vanop 
het terrein dat dit tot geen meerwaarde leidt, in tegendeel, de mensen moeten overal aan kwaliteit en 
empathie inboeten. Dit doet de gedeputeerde pijn. Vlaanderen heeft nu de bevoegdheid in het 
uitstippelen van de routes, de onderhandelingen met grondeigenaars, het al dan niet bekijken welke 
pijnpunten er zijn en deze al dan niet wegwerken. Omwille van het feit dat Westtoer een zeer goede 

reputatie heeft op vlak van de bewegwijzering, heeft Vlaanderen gekozen om met Westtoer verder te 
werken. Het gaat om een vorm van onderaanneming waarbij Vlaanderen gekozen heeft voor een bestuur 
dat onmiskenbaar fenomenaal sterk is in deze materie, aldus de gedeputeerde. Alle andere zaken 
omtrent deze routes worden door Sport Vlaanderen geregeld. De gedeputeerde stelt vast en hoort op het 
terrein dat dit voor een aantal mensen in het verre Brussel een ver van hun bed show is. De 
gedeputeerde kan alleen maar zeggen dat wat Westtoer betreft, zij met een grote hart verder 
samenwerken waar het kan en Westtoer bovendien op een eerlijke manier voor deze samenwerking 
wordt verloond.  Indien Vlaanderen aan Westtoer adviezen zou vragen, Westtoer omwille van haar know 
how en expertise als kennispartner wil betrekken, is het volgens de gedeputeerde evident dat Westtoer 
dit zou doen.  De gedeputeerde wil echter ook duidelijk maken dat hij een twee à drietal openingen van 
deze routes heeft meegemaakt (dit omwille van de betrokkenheid van Westtoer inzake de 
bewegwijzering van de routes) en dat de aanwezige mensen van Sport Vlaanderen (niet komende uit 

Brussel) met empathie meewerkten en ook het belang om zo goed mogelijk samen te werken inzien. De 
gedeputeerde concludeert dat Westtoer goed werk levert, dit met een groot hart doet en als Vlaanderen 
meer samenwerking zou vragen zij dit zal doen. De gedeputeerde stelt dat dat het raadslid helemaal 
gelijk heeft. 
 
Repliek 
De heer Decuyper vraagt bij wie ruiters, menners of verenigingen terecht kunnen om bepaalde zaken 
aan te duiden. Hij vraagt naar een eventueel meldpunt. 
De gedeputeerde antwoordt dat men bij Sport Vlaanderen terecht kan. 
De heer Decuyper vraagt aan Westtoer dat zij ook bekend maakt dat nu op andere manier wordt gewerkt 
omwille van het overhevelen van deze bevoegdheid naar Sport Vlaanderen. 
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Vraag nr. M/2018/74 
van de heer Kurt Ravyts 
Toekomst PRUP Strategisch Projectgebied De Sol 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, geeft aan dat hij een politieke show zou kunnen 
opvoeren en politieke spelletjes spelen, maar dit niet zal doen, uit respect voor de voorzitter en de 
burger hier niet mee gebaat zou zijn. Het raadslid verwijst naar het strategisch projectgebied De Sol in 
Blankenberge waarvan het ontwerp-PRUP in de provincieraad van februari voorlopig werd vastgesteld.  
Wat wordt nu gezien, aldus de heer Ravyts, is dat nog voor het nieuwe stadsbestuur in Blankenberge is 

geïnstalleerd, de nieuwe meerderheid zegt dat het voor hun niet meer hoeft. De heer Ravyts geeft aan 
waar het project om gaat: de realisatie van een eco-golfterrein en anderzijds de realisatie van een 
vastgoedproject met maximum 400 woningen waarbij het een en ander aan elkaar gekoppeld is. De 
Procoro heeft begin september de bezwaren van het openbaar onderzoek behandeld. De heer Ravyts 
vraagt wat nu gebeurt.  Hij dacht dat dit nog voor het eind van het jaar, in de huidige constellatie, op de 
agenda van de raad zou gekregen worden. Het raadslid twijfelt er over als dit wel zal gebeuren. De heer 
Ravyts verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, de stad Blankenberge en PMW 
(Participatie Maatschappij Vlaanderen). Het raadslid vraagt naar de aansprakelijkheidsclausule in deze 
overeenkomst. Wat als de stad zich terug trekt uit het project, wat gebeurt er dan vraagt de heer 
Ravyts. Het raadslid wenst te weten hoeveel provinciaal belastinggeld reeds in het project werd 
geïnvesteerd. Wat is de toekomst van het project De Sol besluit de heer Ravyts zijn vraag. 
 

Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, maakt duidelijk dat het project De Sol één van de drie 
strategische projecten is die toebedeeld is aan de provincie. De reden van deze toebedeling aan de 
provincie is omdat dit aartsmoeilijke projecten zijn met onder meer belangen uit de privé sector, 
betrokken stad of steden en financieringsmogelijkheden ruimtelijke ordening. De gemeenten hebben 
hiertoe de  know how niet. De gedeputeerde zegt dat dit ook de toekomst en rijkdom van de provincie is, 
de provincie heeft deze know how wel met gespecialiseerde diensten die jarenlange ervaring hebben. In 
deze context, omwille van de expertise van de provinciale diensten Ruimtelijke Planning en andere, 
werden drie moeilijke dossiers toevertrouwd aan de provincie. Dit is ook in uitvoering van PRS. Al 
hetgeen de provincie tot nu gedaan heeft is ook meermaals gelegitimeerd in de provincieraad, benadrukt 
de gedeputeerde. Wat de rechten over Nieuwpoort betreft, daar staat men reeds heel ver zegt de 
gedeputeerde. Wat de herbestemming militaire basis Koksijde betreft is dit evenzeer het geval. Wat De 

Sol betreft is men in de eindfase van de eindonderhandelingen met de grondeigenaars gekomen. Los van 
de nieuwe elementen waar het raadslid naar verwijst, was het de bedoeling dat in de provincieraad van 
november zou gevraagd worden om de termijn voor de definitieve vastlegging te verlengen. De 
gedeputeerde geeft aan dat men met een volledig afgerond haarfijn en piekfijn dossier naar de raad 
wenst te komen. Ondertussen werd kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad van 
Blankenberge, die een belangrijke partner is, Blankenberge beschikt immers over gronden die hoe dan 
ook nodig zijn voor de realisatie van het project, gevraagd hebben om dit on hold te zetten. Ze hebben 
een aantal bedenkingen rond het dossier. De gedeputeerde deelt mee dat contact zal opgenomen worden 
met de betrokken verantwoordelijken van de gemeente Blankenberge om te overleggen hoe verder kan 
gewerkt worden in dit dossier. De gedeputeerde doet dit nog steeds met positieve ingesteldheid. Men 
gaat dit doen op basis van een dossierinhoud en in concertatie. De gedeputeerde deelt mee dat alles 

gelopen is conform de gelegitimeerde beslissingen. De gedeputeerde verwijst naar het feit dat hij denkt 
dat de heer Ravyts dit ook heeft goedgekeurd. De gedeputeerde deelt mee dat in het budget 800.000 
euro was voorzien voor de opmaakkosten van dit project. De gedeputeerde zegt dat dit te 
verantwoorden kosten zijn aangezien het project een groot ontwerp-PRUP omvat, een plan MER, 
landbouw enquêteringen en de aankoop van de gronden van het AWV waar het fietspad zal worden 
gerealiseerd. Dit fietspad blijft er hoe dan ook zegt de gedeputeerde. Er is momenteel 615.000 euro en 
een beetje aan kosten gemaakt.  Het begeleidingsbureau Orientes zal nog een stukje factureren, omdat 
zij verder onderhandelingen met de eigenaars aan het doen is. De gedeputeerde besluit dat de heer 
Ravyts de gekende aandachtspunten verwoordt. Blankenberge is één van de drie belangrijke spelers in 
dit project en de betrokken partijen gaan praten met de nieuwe verantwoordelijken van Blankenberge 
om te horen hoe zij het nu zien. Er wordt momenteel afgewacht. Het feit dat de definitieve vaststelling in 
provincieraad van november wordt geagendeerd met 60 dagen is geen tijdsverlies. Dit wordt rustig 

verder bekeken, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
De heer Ravyts is tevreden dat de gedeputeerde dit pragmatisch benadert. Hij verwijst naar het feit dat 
hij herverkozen is en zijn fractie, wanneer het dossier terug komt na de concertatie, dit met veel plezier 
op serene wijze zal behandelen.  
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Vraag nr. M/2018/75 
van mevrouw Martine Van Brabant 
Masterplan herstructurering grenspost Callicannes 
Mevrouw Martine Van Brabant, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar het masterplan dat de provincie 
West-Vlaanderen en de CCFI voor de grenspost Callicannes enkele maanden geleden hebben opgesteld. 
Er is voor de verdere uitwerking een Interreg-project ingediend bij het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling: men wil in en rond Callicannes een betere leefomgeving realiseren met een kwaliteitsvolle 
openbare ruimte. Het is ook de bedoeling om hard in te zetten op de herstructurering van de site met 

het doel er een sociale economische meerwaarde te ontwikkelen zegt mevrouw Van Brabant. Dit kadert 
in het economisch impulsplan voor de Westhoek. In deze context wil men ook een veilig parkeerterrein 
voor vrachtwagens voorzien deelt het raadslid mee. Daarnaast beoogt men een au vende op de kruising  
van de N38 en D948, die zou zorgen voor een betere en meer herkenbare ontsluiting van de site. Deze 
ruime au vende met een gemeenschappelijk multifunctioneel gebouw zou ook de nodige 
manoeuvreerruimte moeten geven aan het uitzonderlijk vervoer alsook de mogelijkheid bieden om 
grensoverschrijdende manifestaties te organiseren zegt mevrouw Van Brabant. De wegenis van de 
grenspost wordt momenteel zowel beheerd door het departement du Nord als het agentschap Wegen en 
Verkeer. Een deel van de weg is eigendom van het Vlaams gewest. Naar verluid zou op vraag van de 
provincie de enkele maanden geleden nog lopende openbare verkoopprocedure van de gronden van de 
AWV zijn stop gezet om de provincie via de POM de kans te geven de gronden aan te kopen en een 
bouwrecht te verkrijgen via een minnelijke onteigening, aldus mevrouw Van Brabant. Zij vraagt als door 

de provincie of de POM reeds een vraag werd gesteld aan de Vlaamse overheid om de gronden te 
verwerven via een minnelijke onteigening. Is het de bedoeling dat AWV financieel bijdraagt tot de 
herinrichting en herstructurering van de site Callicannes en dus tot de plannen voor de heraanleg van de 
wegenis wenst het raadslid te weten. Dit is het gedeelte dat dan niet door de provincie zou worden 
verworven. Het agentschap stelt dat het hierover nog geen formele vraag heeft gekregen. Klopt dit 
vraagt mevrouw Van Brabant. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat hij zeer kort kan zijn in zijn antwoord en mevrouw Van 
Brabant volledig kan geruststellen. De provincie is er in geslaagd, naar aanleiding van één van de laatste 
comités van toezicht in het Europees programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, om dit dossier in een 
eerste selectie te laten goed keuren door de partners. Voor de verdere ontwikkeling van het project 

Callicannes zullen normalerwijze, dat zal in de komende weken duidelijk worden bij de tweede 
beoordeling van het dossier, onder meer Europese middelen worden verkregen om dit project verder uit 
te rollen, aldus de gedeputeerde. Daarenboven zegt de gedeputeerde dat hij op 17 september 
jongstleden een schrijven heeft ontvangen van Vlaams minister Ben Weyts, waarin twee zaken worden 
gezegd. Ten eerste dat de minister zijn volledige medewerking wil verlenen aan de ontwikkeling van het 
plan Callicannes zoals uitgewerkt door de Vlaamse en Franse partners en dat hij daarom de 
verkoopprocedure van de voormalige grenspostsite heeft stopzet. Dit om de toekomstige ontwikkeling 
van het project niet te hypothekeren. Ten tweede zegt de minister in deze brief dat wat betreft het 
aandeel in de wegeniswerken, mevrouw Van Brabant zei dat dit een samenwerking is tussen het 
departement du Nord en het agentschap Wegen en Verkeer, deze wegeniswerken ten laste van het 
Vlaamse gewest en de middelen die er voor moeten worden voorzien zal mogelijk maken zodra er 

duidelijkheid is over het concrete engagement van de partijen in dit samenwerkingsakkoord. Het is geen 
makkelijk dossier en het is grensoverschrijdend zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat vanuit 
de provincie en POM alles gedaan werd om dit mogelijk te maken, er worden onder meer middelen met 
Europese steun voorzien. De gedeputeerde hoopt dat dit binnen een paar weken ook effectief en 
definitief zal worden goedgekeurd. De gedeputeerde zegt tenslotte dat de provincie de nodige stappen 
heeft gezet naar de Vlaamse autoriteiten en niet zozeer naar het agentschap, maar wel de minister zelf 
de provincie dubbele garantie heeft verstrekt.  
 
Repliek 
Mevrouw Van Brabant wens de gedeputeerde te danken voor zijn antwoord. 
 
Vraag nr. M/2018/76 

van de heer Alex Colpaert 
Toepassing verminderd tarief provinciebelasting 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat in de maand augustus zoals elk jaar, bij elk West-Vlaams 
huisgezin, de belastingaanslag van de provincie in de bus lag. In het belastingreglement staat onder 
meer dat in plaats van het algemeen tarief van 40 euro voor een gezin een verlaagd tarief van 32 euro 
wordt toegepast voor, het raadslid leest het reglement, “gezinnen die bestaan uit twee of meerdere 
personen en die recht hebben op het verminderd tarief”. Voor gezinnen dus zegt het raadslid. In 
datzelfde reglement in artikel 4, ook vermeld op de keerzijde van het aanslagbiljet, leest het raadslid dat 
dit verlaagd tarief toegepast wordt als de referentiepersoon geniet van de voorkeurtarieven inzake 
verzekering voor geneeskundige verzorging etc.. Dit is de persoon die de verhoogde tegemoetkoming 
voor de medische prestaties terugbetaald krijgt door zijn of haar mutualiteit. Het raadslid legt uit wie 

volgens het reglement als referentiepersoon wordt beschouwd: het gezinslid dat gewoonlijk met de 
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administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. Dit wil dus zeggen dat 
het criterium om recht te hebben op dit tarief van 32 euro enkel slaat op de persoon die bijvoorbeeld de 
aangifte van de personenbelasting doet of aanvraagdocumenten invult en opstuurt naar de overheden, 
aldus het raadslid. Het raadslid zegt dat het logischerwijze meestal zo is dat in een gezin waar een 
langdurig zieke of mindervalide partner is die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, het 
uiteraard de meest valide persoon, de mantelzorgen, zal zijn die zich bezig houdt met de administratie. 
Dit betekent dat hij of zij de referentiepersoon is en dit gezin dus het volle tarief van 40 euro zal betalen 
zegt de heer Colpaert. Hij zegt er geen idee van te hebben hoeveel gezinnen zich in deze situatie 

bevinden, maar het raadslid denkt dat het er toch heel wat zullen zijn en hierbij vermoedelijk ook 
gezinnen zijn voor wie 8 euro meer of minder een heel verschil maakt. Tijdens het telefoneren naar de 
sectie Belastingen van de provincie kreeg het raadslid te horen dat om het recht op het verminderd tarief 
te kunnen doen gelden de persoon met verhoogde tegemoetkoming zich moet laten registeren als 
referentiepersoon bij zijn of haar gemeente. Dat is inderdaad een mogelijkheid zegt de heer Colpaert. 
Maar men zei hier onmiddellijk bij dat dit ook andere gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie, 
bijvoorbeeld naar uitkering en dergelijke. Personen die onder meer onbekwaam zijn verklaard of dement 
zijn kunnen zich absoluut niet als referentiepersoon laten registeren zegt de heer Colpaert. Hij vraagt om 
de mogelijkheid te onderzoeken om bijvoorbeeld via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid te 
achterhalen als iemand in het gezin recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming zodat ieder gezin in dit 
geval het recht op het verminderd tarief van 32 euro automatisch ziet toegepast op het aanslagbiljet en 
het provinciaal belastingreglement in die zin aan te passen.  

 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de vraag van de heer Colpaert tijdens de zitting van de 
deputatie werd besproken in het overzicht van vragen die zullen worden gesteld in de provincieraad. De 
gedeputeerde verwijst naar een deputatie die momenteel in lopende zaken is, maar wel oor heeft naar 
de vraag van het raadslid. De gedeputeerde verwijst naar de huidige situatie die het raadslid in zijn 
vraag heeft geschetst. De provincie heeft met de Kruispunt voor Sociale Zekerheid een afspraak om de 
mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten onmiddellijk gescreend te krijgen zodat de 
provincie onmiddellijk een aanslagbiljet met een aangepast tarief kan uitsturen. Op deze manier moet 
het belastingbedrag niet achteraf met een administratieve rompslomp recht gezet worden. Om eventueel 
in te kunnen gaan op de gestelde vraag moet met de Kruispuntbank een nieuwe afspraak worden 
gemaakt. Alle personen die onder dit verminderd belastingtarief zouden kunnen vallen, als mogelijks 

gezinshoofd of als mogelijks persoon die de tegemoetkoming geniet, zouden moeten gescreend worden. 
De provincie zal dit vervolgens op een passende manier moeten kunnen verwerken, zodoende het 
verminderd belastingtarief niet alleen geldt wanneer de referentiepersoon de verhoogde tegemoetkoming 
geniet, maar ook wanneer eender welke persoon in het gezin van de verhoogde tegemoetkoming geniet, 
zoals de heer Colpaert in zijn vraag stelde. De gedeputeerde zegt dat het reglement is zoals het is en 
men zich bijgevolg moet laten registeren als referentiepersoon om van het verminderd belastingtarief te 
kunnen genieten. De gedeputeerde zegt dat, net zoals het raadslid, de deputatie hier geen voldoening 
mee neemt. Er wordt door de rekendienst gevraagd om bij de Kruispuntbank na te gaan hoe het 
reglement verfijnd kan worden toegepast en als daar snel een antwoord op komt, dan zou het komende 
reglement dat ter goedkeuring komt in de raad van november, nog in de maand januari geamendeerd 
kunnen worden stelt de gedeputeerde. Het is dan aan het nieuw bestuur en nieuwe raad om een passend 

amendement op te maken. De gedeputeerde besluit dat de vraag van de heer Colpaert een goede vraag 
is die de deputatie smaakt en die ook door de administratie zal worden opgevolgd om te zien hoe daar 
aan tegemoet gekomen worden. 
 
Repliek 
De heer Colpaert dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord, vooral namens de gezinnen die dit recht 
zullen kunnen doen gelden. 
De voorzitter zegt dat de vraag van de heer Colpaert in onderzoek gaat, en vervolgens terug komt in de 
raad. 
 
Vraag nr. M/2018/77 
van de heer Herman Lodewyckx 

Jaarverslag Personeelsdienst 2017 
 
Vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat hij in een vorige werksituatie gedelegeerde is 
geweest voor veiligheid en gezondheid op het werk, een thema dat dikwijls aan de kant wordt 
geschoven. In de jaren veertig is de ARAB-wetgeving gestemd en goedgekeurd. Enkele jaren geleden is 
die wetgeving omgezet door de Wet op het Welzijn op het Werk. Bij die wetgeving zijn twee belangrijke 
punten aan te stippen. De nieuwe welzijnswetgeving bepaalt dat er een dynamisch 
risicobeheersingssysteem moet komen, wat betekent dat op basis van risicoanalyses op de 
arbeidsplaatsen wordt nagegaan hoe men op een dynamische manier een systeem kan opzetten om 
risico’s te voorkomen. Dat systeem moet jaarlijks worden geëvalueerd. Een tweede belangrijk element is 

het fysisch, psychisch en sociaal welzijn op het werk. In deze context zijn een aantal CAO’s en 
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wetgevingen goedgekeurd die nader stipuleren wat psychisch en sociaal welzijn inhoudt. Hieronder valt 
onder meer pestgedrag, seksueel ongewenste handelingen, stress en burn out. 
In het Jaarverslag Personeelsdienst 2017 zijn prachtige cijfers opgenomen, onder andere over 
ziekteverzuim. De heer Lodewyckx stelt zich echter de vraag waar de gegevens over het welzijn op het 
werk blijven. De ombudsdienst registreert immers hoeveel klachten er zijn binnengekomen inzake 
ongewenste seksuele handelingen, stresssituaties en pestgedragingen op het werk. 
 
Antwoord 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de heer Lodewyckx een technische maar belangrijke zaak 
aanhaalt. Van het schrijven dat de heer Lodewyckx vooraf over de materie had bezorgd zijn de meeste 
vragen opgenomen bij de schriftelijke vraagstelling. Een antwoord op deze vragen was te technisch om 
opgenomen te worden in het kader van een raadszitting. Twee vragen uit het schrijven zijn weerhouden 
als mondelinge vraag en hetgeen de heer Lodewyckx vraagt is in principe terug te vinden in twee 
documenten. 
Enerzijds is er het jaarverslag dat is opgemaakt door de personeelsdienst. Dit document is wettelijk niet 
verplicht, maar wordt opgemaakt als verantwoording naar de raad toe. Pagina’s 16 en 17 handelen over 
het welzijn van het personeel, en onder meer ook over het ziekteverzuimbeleid. De informatie die hierin 
is opgenomen zou ruimschoots moeten volstaan, maar kan, indien hierover nog vragen bestaan, verder 
worden toegelicht door de personeelsdienst. 
Klachten over pestgedragingen en seksueel ongewenst gedrag moeten in een document worden 

opgenomen dat wel wettelijk verplicht is. Het gaat hierbij om het jaarverslag van de interne dienst 
Preventie en Bescherming op het Werk. Het opvragen en inkijken van dit document is echter 
ongebruikelijk. De provincie is als werkgever verplicht om hierover jaarlijks te rapporteren aan de 
inspectie en het document moet ook worden voorgelegd aan de vakorganisaties. Het gaat hierbij ook om 
een stand van zaken inzake psychosociale begeleiding, diversiteitsbeleid en de problematiek rond burn 
out. 
De heer Vereecke nodigt de heer Lodewyckx uit om het document ter hand te nemen, want een groot 
deel van zijn vraagstelling zal hiermee worden beantwoord. De andere vragen zullen schriftelijk worden 
beantwoord en de personeelsdienst staat ter beschikking mocht er nog verdere toelichting nodig zijn. 
 
Repliek 
De heer Lodewyckx dankt de heer Vereecke en zegt dat het psychosociaal welbevinden van mensen 

binnen een organisatie van essentieel belang is om een performante organisatie te hebben. Dit zou ook 
de bezorgdheid van de raad moeten zijn. Hij vraagt om deze bezorgdheid verder op een infopunt aan 
bod te laten komen. 
 
Vraag nr. M/2018/78 
van de heer Peter Roose 
Kennisplatform landelijke wegen 
 
Vraag 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat landelijke wegen in de provincie West-Vlaanderen 
een belangrijke rol vervullen, zowel economisch voor landbouwdoeleinden als toeristisch in het kader van 

fietsnetwerken. Op 1 januari 2019 komen de nieuwe besturen aan zet en één van de uitdagingen vormt 
het onderhoud van de landelijke wegen. 
Opdat landelijke wegen voor alle actoren berijdbaar blijven is een degelijk onderhoud een noodzaak. De 
provincie heeft zelf geen wegen meer in bezit maar heeft wel heel wat kennis in huis. Naar de toekomst 
toe zou het de taak van de provincie kunnen zijn om de kennisoverdracht over het onderhoud van 
landelijke wegen te organiseren. Daarbij zou ook de kennis die bij bepaalde lokale overheden aanwezig is 
kunnen gedeeld worden met alle lokale overheden. Tot slot zou men de kennis van andere autoriteiten, 
met inbegrip van kennis uit het buitenland, in West-Vlaanderen kunnen incorporeren. 
De heer Roose suggereert om voor de landelijke wegen, in analogie met andere goed draaiende 
kennisplatforms zoals ‘Openbare Verlichting’ en ‘Herbestemming Kerken’, een kennisplatform op te 
zetten waarbij informatie kan worden uitgewisseld over thema’s als nieuwe technieken voor het 
onderhoud van landelijke wegen, indeling van landelijke wegen en alternatieve financiering. 

 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de vraag een grote bezorgdheid van veel 
gemeentebesturen raakt. De huidige deputatie moet zich beperken tot de lopende zaken, maar 
persoonlijk gesproken steunt hij het voorstel. De provincie kan in de materie een grote rol vervullen, 
mee in het kader van het regisseurschap en als kennispartner. De problematiek is niet nieuw maar heel 
wat nieuwe mandatarissen zullen voor de uitdaging staan. 
De gemeentebesturen hebben aan de kennisplatforms ‘Openbare Verlichting’ en ‘Herbestemming Kerken’ 
een grote steun gehad, er veel uit geleerd en elementen ervan praktisch toegepast in hun bestuur. Het 
kennisplatform kan een doorgeefluik zijn van opgedane kennis en ervaring. Daarom is de heer Decorte 
het voorstel genegen. De praktische uitwerking ligt echter in handen van de nieuwe bestuursploeg die op 
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3 december van start gaat en hij hoopt dat de nieuwe deputatie zich in het kader van het 
plattelandsbeleid over het interessant voorstel zal buigen. 
 
Repliek 
De heer Roose wijst erop dat 2 gedeputeerden uit de huidige deputatie aan boord blijven van de nieuwe 
beleidsploeg en hij hoopt dat ze het idee zullen meenemen men naar de nieuwe deputatie. 
 
Vraag nr. M/2018/79 

van mevrouw Martine Vanryckeghem 
Drijvende zonnepanelen op provinciale waters 
 
Vraag 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat drijvende zonnepanelen een nieuwigheid 
zijn in Vlaanderen. De Vlaamse regering geeft voor het eerst investeringssteun aan een project met 
drijvende zonnepanelen. Op de plassen van een zandontginningsbedrijf in de Kempen wordt een 
oppervlakte van vijf hectare met zonnepanelen bebouwd. Het project bevat ook verschillende innovatieve 
technieken zoals zonnetracking, een zich aanpassende hellingshoek, dubbelzijdige panelen en actieve 
koeling. 
Het project is uiterst interessant en combineert een aantal vernieuwingen die men graag uitgetest ziet en 
waardoor men een hoger rendement kan verwachten. Het concept is nieuw in Vlaanderen, maar is in 

Azië al langer in opmars. In China bijvoorbeeld veranderde vorig jaar een ondergelopen steenkoolmijn in 
een gigantisch energiepark met 166.000 zonnepanelen. Als men de groeven en plassen in Vlaanderen 
bekijkt is er een potentieel van 500 megawatt aan drijvende zonnepanelen. De provincie West-
Vlaanderen kan hierin een voortrekkersrol spelen. West-Vlaanderen beschikt over heel wat waterplassen 
binnen de provinciale domeinen en op andere plaatsen, waar voor drijvende zonnepanelen plaats kan 
worden gemaakt. 
Mevrouw Vanryckeghem vraagt of de deputatie het engagement wil nemen om de haalbaarheid van een 
proefproject met drijvende zonnepanelen te onderzoeken en om het verslag hiervan in de bevoegde 
commissie te brengen. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert gedeputeerde, zegt dat de deputatie dat engagement wil nemen. Het zou een 

goede zaak zijn om het bedrijf dat de subsidie heeft gekregen uit te nodigen en te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Sowieso moet de provincie op zijn daken inzetten op zonnepanelen. 
Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen te maken. In positieve zin vertragen zonnepanelen op 
water de verdamping, wat interessant kan zijn op waterplassen die zorgen voor de waterbevoorrading, 
zoals bufferbekkens. Het water kan ook zorgen voor afkoeling, waardoor zonnepanelen nog beter gaan 
werken. In negatieve zin zijn waterplassen ook landschappen op zich, met een hoge recreatieve waarde 
en moet men opletten wat men doet. Dit speelt zeker een rol in de provinciale domeinen. Het valt te 
bekijken in welke context drijvende zonnepanelen het best gerealiseerd worden.  
 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem dankt de heer Naeyaert voor het antwoord en zegt ‘Yes, we will’. Ze hoopt dat, 

na het nodige onderzoek met verschillende partners, de fase ‘Yes, we can’ kan starten. 
 
Vraag nr. M/2018/80 
van de heer Luc Coupillie 
Nieuw wetenschapspark te Roeselare 
 
Vraag 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat de heer de Bethune in de AZF-commissie een prachtige 
toelichting heeft gegeven over nieuwe wetenschapskernen. Het ging daarbij over drie nieuwe vestigingen 
in West-Vlaanderen, meer bepaald in Oostende ‘Blue Energy’, in Kortrijk ‘Virtual Reality’ en in Roeselare, 
waar rond voeding wordt gewerkt. De keuze van de steden voor het realiseren van een wetenschapspark 
is uitstekend en past in de visie die eerder door de deputatie is ontwikkeld. 

Voor de ontwikkeling van het wetenschapspark in Roeselare is het oog gevallen op een stuk 
industriegrond in de nabijheid van de veiling. Dat er in Roeselare een plaats moet worden gezocht is 
evident. Of dit in de nabijheid van de veiling moet zijn is een andere vraag. De heer Coupillie zegt 
daarvoor geen argumenten te vinden en vraagt of de nabijheid van een veiling een noodzaak is om aan 
voedingswaardenanalyse te doen en nieuwe producten te ontwikkelen. 
Vives, KU Leuven en Flanders Food zijn als partners voor het wetenschapspark aangetrokken, wat de 
heer Coupillie een zeer goed idee vindt. Hij vindt het echter vreemd dat Inagro, een gerenommeerd 
West-Vlaams kenniscentrum rond de voedingswereld, niet betrokken is. De heer Coupillie vraagt of de 
inbreng van het kenniscentrum Inagro als partner van het wetenschapspark niet opportuun zou zijn en of 
de site van Inagro zelf als waardige alternatieve vestigingsplaats zou kunnen dienen. Hierdoor zouden de 
wetenschappelijk activiteiten in Beitem, deelgemeente van Roeselare, worden geclusterd. 
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Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat, wanneer de provincie in de voedingssector initiatieven 
ontwikkelt, het evident is dat Inagro daarbij wordt geassocieerd. Op dat punt wil hij de heer Coupillie 
geruststellen. Het is niet zozeer de veiling die een factor speelt bij de keuze van de locatie, maar ook de 
aanwezigheid van Inagro die aan de veiling in de toekomst onderzoeks-activiteiten zal ontwikkelen. 
Het wetenschapspark gaat ook om samenwerking met de industrie, de hogescholen en de universiteiten. 
In die zin is de nabijheid van Vives, als enige hogeschool met onderwijsbevoegdheid op het grondgebied 
van de stad Roeselare, een pluspunt. Binnen het wetenschapspark zal ook onderzoek worden gedaan 

naar aangepaste voedingsproducten voor mensen met chronische ziekten, wat de noodzaak met zich 
meebracht om dicht bij het academisch ziekenhuis Delta gesitueerd te zijn. Daarom is de uitgekozen 
locatie een zeer strategische plaats, dicht bij de bedrijven, het ziekenhuis en de hogeschool, en waar 
Inagro bijna een onmiddellijke buur is. 
Naar de finaliteit van het project toe zal men zich niet alleen beperken tot onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten, maar zal eveneens worden onderzocht in welke mate er incubatieactiviteiten op 
het project kunnen worden geënt. Daarmee komt men op het terrein van de ruimtelijke voorschriften, 
die perfect compatibel zijn met de huidige voorschriften die aan de zone van de WVI zijn toebedeeld. Dat 
is niet het geval in andere zones, zoals bijvoorbeeld Beitem. De strategische ligging van de locatie kan 
hiermee gemotiveerd worden. 
Ondertussen zijn rond de ontwikkeling van het nieuwe onderzoeks- en wetenschapspark in Roeselare 
twee Europese dossiers ingediend. Het eerste dossier slaat op het Interreg programma Vlaanderen-

Nederland, waarbij de ruwbouw van het onderzoekscentrum voor 50 % zal worden gefinancierd. Verder 
is er binnen EFRO Vlaanderen een tweede dossier goedgekeurd dat betrekking heeft op de verwerving 
van het noodzakelijke onderzoeksmateriaal dat zal zorgen voor de invulling van het bouwwerk. De 
ontwikkeling van de dossiers zit in een ver gevorderd stadium en zal ook in de begrotingsbesprekingen 
aan bod komen. De middelen voor de terreinverwerving zijn immers via de POM ingeschreven in het 
meerjarenprogramma voor 2019. 
Tot slot wijst de heer de Bethune erop dat het dossier ook zal worden ontwikkeld in samenwerking met 
Flanders Food. Deze organisatie is sinds enkele maanden erkend als de Vlaamse speerpuntcluster voor 
de voedingsnijverheid. Met dit alles wordt in Roeselare de basis gelegd voor een echt kenniscentrum 
rond voeding en de band tussen voeding en gezondheid, op een zichtbare mooie locatie, recht tegenover 
de veiling. 
 

Repliek 
De heer Coupillie zegt te merken dat hij ietwat te laat is met zijn vraag. Hij had ze twee jaar geleden 
moeten stellen maar was toen nog niet op de hoogte. De vraag is er gekomen met in het achterhoofd de 
belastingbetaler die, of het geld nu van Europa of van West-Vlaanderen komt, voor de financiering zal 
moeten instaan. Was het project verwezenlijkt op een bestaande site, dan had het veel goedkoper 
gekund. 
 

*** 
 

 
Agendapunt 2 Goedkeuren van het ontwerp van de statutenwijziging van de Vereniging van 

de Vlaamse Provincies 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen raadslid, deelt mee dat ze zich op dit punt zal onthouden. Ze heeft er 
begrip voor dat men het aantal leden van de algemene vergadering zal beperken tot vijf gezien het 
minder aantal provincieraadsleden. Toch had haar fractie graag garantie gezien dat de oppositie 
vertegenwoordigd blijft. Men ziet in art. 11 dat het vijf leden wordt waarvan minstens twee leden lid zijn 
van de deputatie. Ze hadden graag gezien dat er ook zou staan minstens iemand vanuit de minderheid, 

vanuit de oppositie. Men zal zich over dit agendapunt onthouden.  
Hun vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VVP zal overleg plegen met de andere groen-
collega’s van de andere provincies om daar een amendement in te dienen.  
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, sluit aan bij deze tussenkomst van mevrouw Gerda 
Schotte. Hij deelt dezelfde bezorgdheid. In de commissie had men een sereen onderhoud met de 
gedeputeerde Carl Vereecke die in de raad van bestuur van de VVP zetelt. Men heeft hem de 
bekommernissen overgemaakt. De gedeputeerde zei toen het is wat het is, gezien de halvering van de 
provincieraad zijn dit de gevolgen voor de algemene vergadering. Men heeft ook nog de huishoudelijke 
reglementen om zaken te regelen. De heer Kurt Ravyts  zou iedereen oproepen om eens te kijken naar 
de verkiezingsresultaten. Hij verneemt Vlaams Brabant zonder Sp.a, Antwerpen zonder Sp.a-Limburg 

zonder Sp.a. Hij wil duidelijk maken dat de tijden zijn veranderd. Er is turbulentie in het 
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bestuurslandschap. Als stemgerechtigd lid van de VVP heeft men een belangrijke functie. De VVP moet 
ook oog hebben dat elke erkende fractie die in Vlaanderen in een provincieraad vertegenwoordigd is en 
stemrecht heeft. Dit moet worden opgelost. Als men de provincieraden en de VVP au serieux nemen, dan 
moet minstens één provincieraadslid van alle erkende fracties stemgerechtigd moeten zijn.  
De voorzitter vult aan dat dit dezelfde bekommernis is die reeds in de commissie ter sprake kwam.  
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde wil antwoord geven voor degene die niet op de 
commissievergadering waren. Het zal natuurlijk in dezelfde lijn liggen. Hij wil gewoon zeggen dat dit niet 
zo vlug moet gebeuren omwille van iemand die dit wenst. 

Het is echt uit noodzaak. Er moeten verschillende artikelen worden aangepast, onder meer ook het 
artikel rond de doelstellingen van de VVP. Er is intussen een provinciedecreet aangepast, dit moet ook 
het doel van de vereniging aanpassen. 
 
Het bureau van de VVP heeft beslist om de hoogstnoodzakelijke artikelen aan te passen. Dit zijn de 
bijdragen, de maximum bijdragen. Het zal dus dit bedrag of minder moeten zijn. Als men dit niet doet, 
gaat de werking van de VVP in het gedrang komen. De bijdrage wordt berekend volgens het aantal 
raadsleden die in de provincieraad zetelen. Als dit op 5.000 euro staat, wordt dit vermenigvuldigd met 
72. Dit is uiteraard anders indien men dit vermenigvuldigd met 36 of met 31. Dit betekent dat dit 
maximum bedrag moet worden verhoogd. Het is aan de nieuwe besturen die dan vertegenwoordigd 
zullen zijn in de organen van de VVP welk bedrag het uiteindelijk wordt met in acht name van dit 
maximumbedrag. Een tweede zaak die dringend is, is de vertegenwoordiging. Indien men dit niet zou 

aanpassen, zouden bijna alle provincieraden de vertegenwoordiging zijn. Hij zegt het misschien cru maar 
er zijn 9 per provincies. Als het vermindert van 72 naar 36 moet men ook een voorstel doen om het 
aantal mandaten ook te verminderen van die 9 voor de algemene vergadering naar 5. Voor de raad van 
bestuur is er ook een navenante vermindering. Wat men nu laat insinueren op vandaag is dat de 
vertegenwoordiging gebeurt vanuit de meerderheid. Dat is nog nooit zo gebeurd. Op vandaag staat er 
niet in hoe de vertegenwoordiging moet gebeuren. Eén zaak is zeker de opmerking die men maakt, zeker 
geen aanleiding zal geven tot discussie. Het enige probleem is als men amendeert, dan zit men met vijf 
provincies die eigenlijk allemaal met verschillende teksten naar de vergadering van 9 november zullen 
stappen. Hij zou eerder zeggen, het debat is hier gevoerd.  
Men gaat het meenemen in de algemene vergadering. Op deze algemene vergadering zal men hierbij 
aansluiten bij de opmerking om te vragen dat bij de eerste aanpassing die er zal komen in het nieuwe 
jaar dat de vertegenwoordiging moet gebeuren vanuit de oppositie of via het huishoudelijk reglement. 

Men moet niet alles moeilijk maken. Hij zou het pragmatisch willen doen, hier goedkeuren en de 
opmerkingen meenemen. Deze twee opties kunnen worden voorgelegd aan de VVP. Op 9 november kan 
men dan het volgende voorstellen nl. eerstvolgende aanpassing in de statuten schrijven ofwel de 
invulling in een huishoudelijk reglement. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, kan hem volgen in het betoog dat men het hier 
niet moet organiseren maar het gaat niet alleen over de waarborg van de oppositie, het gaat over elke 
fractie. Wat gaat er hier gebeuren?  
Hij zou de tekening moeten geven. Als men het aan elke provincie moet overlaten, dat kan toch gewoon 
niet.   
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 54 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe en 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Content, Coupillie, Croes, de 
Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, 
Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Rollez, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 

Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Schotte en Vanbrabant en de heren Colpaert, De Reuse, Lodewyckx, Ravyts en Tavernier. 
 
 
 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VAN 
DE STATUTENWIJZIGING VAN VZW VVP 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 

 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad) en artikel 188 (deelname 

van de provincies aan rechtspersonen); 
- De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de 

Europese politieke partijen en stichtingen, in het bijzonder art. 13 (raad van bestuur); 
- Het Bijzonder Decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 

december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, in het bijzonder artikel 
2;   

- Het Decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, 
het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en 
het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, in het bijzonder artikel 2;  

- Het Decreet van 25 mei 2018 houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, 
van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 
december 2005, in het bijzonder artikel 25; 

- Het ontwerp van voorstel tot wijziging van de VVP statuten, zoals goedgekeurd door de raad van 
bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw op haar vergadering van 17 september 
2018 en meegedeeld naar aanleiding van de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 9 november 2018; 

 
 
- Het voorstel van de deputatie;  

BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
 
De provincieraad beslist het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging van de Vlaamse 
Provincies vzw met betrekking tot de artikelen 6, 8, 11 en 21 goed te keuren en geeft het mandaat aan 
de stemgerechtigde afgevaardigden van de provincie West-Vlaanderen of hun plaatsvervangers om op de 
Buitengewone Algemene vergadering van 9 november 2018 te stemmen voor de goedkeuring van de 

voorgestelde wijziging van de statuten.  
 
Art. 2: 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw. 
 

*** 
 
Agendapunt 3 Goedkeuren van de onderhandelde principes voor de uittreding van de 
provincie West-Vlaanderen uit de West-Vlaamse Intercommunale 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 41 ja-stemmen tegen 22 neen-stemmen bij 2 onthoudingen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, Spincemaille, 
Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Content, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Ravyts, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weyds. 
 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames De Mulder, Desoete, Mespreuve, Schotte, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vanhee en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, De Roo, Himpe, Lodewyckx, Pillaert, Rollez, 
Tavernier, Van Meirhaeghe, Verwimp en Waelput. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de heren Herman en Hoflack. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE UITTREDING VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN UIT WVI 

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

§1, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, dat bepaalt dat de projectverenigingen, dienstverlenende 
en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 
deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, 
hun statuten aanpassen in die zin dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde; 

- De financiële participatie van de provincie West-Vlaanderen in de WVI: 134.490 aandelen, met een 

gemiddelde waarde van 25,00 euro per aandeel en een boekwaarde van 3.362.250,00 euro. 
- Het gebrek aan financiële regeling bij uittreding of niet-verlenging in de statuten van de WVI; 
- De principes die na diverse onderhandelingen tussen de provincie West-Vlaanderen en de WVI tot 

stand gekomen zijn: 
 
De nominale waarde van de aandelen, ten bedrage van 3.362.250,00 euro wordt cash uitbetaald in 
de loop van 2019; 
Daarnaast wordt een streekfonds opgericht waar de WVI 14 miljoen euro en de provincie West-
Vlaanderen 9 miljoen euro inbrengt, om in de periode 2019-2030 samen te investeren in 
grondgebonden beleidsdoelstellingen in het werkingsgebied van de WVI en dit gespreid over de drie 
regio’s, Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt en de Westhoek, met name voor elke regio maximum 7,66 

miljoen euro. 
 
Voor de verdere uitwerking van dit streekfonds dient een overeenkomst te worden gesloten tussen 
de WVI en de provincie West-Vlaanderen waarbij volgende principes gehanteerd zullen worden: 

 
1. De WVI-middelen in het streekfonds worden aangewend voor grondgebonden investeringen door 

de WVI en inzet van WVI personeel; in de praktijk gaat het hierbij over de aankoop van gronden 
of gebouwen waarop een zakelijk recht gegeven wordt aan de provincie West-Vlaanderen; 
aankoop van aandelen (bv. in een bedrijvencentrum of incubator) en inzet van WVI personeel 
  a. het betreft nieuwe projecten (bv. Ondernemers/bedrijvencentrum,  
     onderzoekscentrum, aanleg fietspaden, ontwikkeling provinciaal domein,  
     bufferbekkens,…) die complementair zijn aan de WVI activiteiten; 

  b. de inbreng van projectgronden die reeds voor de opstart van het  
     streekfonds in eigendom zijn van de WVI gebeurt tegen marktwaarde. 
 

2. Deze investeringen blijven op de balans van de WVI staan; de middelen worden zoveel als 
mogelijk fiscaalvriendelijk ingezet. 
 

3. Beslissing over de keuze van projecten wordt in overleg genomen met wederkerig akkoord van 
de WVI en de provincie West-Vlaanderen. 
 

4. Er wordt jaarlijks gerapporteerd omtrent de projecten en ingezette middelen aan de provincie 
West-Vlaanderen en aan de bestuursorganen van de WVI. 
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5. Indien de door de WVI toegezegde middelen voor het streekfonds niet of slechts gedeeltelijk 
besteed zijn tegen einde 2030, is het saldo opeisbaar door de provincie begin 2031. 
 

6. Indien de WVI niet verlengd zou worden in 2019, is het saldo van de 14 miljoen euro 
onmiddellijk opeisbaar in 2019. 
 

7. Bij gebeurlijke opheffing van de provincie West-Vlaanderen als bestuursorgaan, vervallen de in 
het kader van het streekfonds alsdan nog openstaande engagementen van de WVI. 

 
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad beslist om uit de WVI te treden. 
 
 
Art. 2: 
De provincieraad verklaart zich akkoord met de principes voor de berekening van de 

uittredingsvergoeding, zoals hierboven omschreven. 
 
Art. 3: 
De provincieraad machtigt de deputatie om samen met de WVI een overeenkomst uit te werken en goed 
te keuren op basis van deze principes. 
 
Art. 4: 
Deze beslissing tot uittreding treedt in werking na datum van de installatievergadering van de 
provincieraad volgend op de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en ten laatste op 31 
december 2018. 
 
Art. 5: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de WVI. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Verlenen van machtiging tot aankoop en ruil van gronden te Roeselare, ten 
voordele van Inagro, voor de aanleg van proefvelden 
 
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 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 66 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: de heer Herman Lodewijckx 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP EN 
RUILING VAN GRONDEN TE ROESELARE, TEN VOORDELE VAN INAGRO, VOOR DE AANLEG VAN 
PROEFVELDEN.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

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

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

- De goedkeuringen van de deputatie in zittingen van 28 juni 2018 en 5 juli 2018; 
- Het feit dat deze gronden wordt aangekocht of geruild voor de aanleg van proefvelden op de site van 

de Ieperseweg; 
- De schattingsverslagen; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel grond gelegen te Roeselare, 7de afdeling, 

sectie C, perceelnummer 541A, met een kadastrale oppervlakte van 30a 08ca, tegen een prijs van 
27.072 EUR; 

- Het ontwerp van akte voor het ruilen van grond, zonder opleg, te Roeselare, 7de afdeling, sectie C, 

deel van nummer 532b met een oppervlakte volgens meting van 16a85ca tegen grond gelegen te 
Roeselare, 7de afdeling, sectie C, deel van nummer 533a met een oppervlakte volgens meting van 
16a 85ca; 

- Het opmetingsplan van de ruiling;  
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel grond gelegen te Roeselare, 7de afdeling, sectie 
C, perceelnummer 541A, met een kadastrale oppervlakte van 30a 08ca, tegen een prijs van 27.072 EUR. 

 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen, zonder opleg, van grond gelegen te Roeselare, 7de afdeling, 
sectie C, deel van nummer 532b, met een oppervlakte volgens meting van 16a85ca, tegen grond 
gelegen te Roeselare, 7de afdeling, sectie C, deel van nummer 533a, met een oppervlakte volgens 
meting van 16a 85ca.   
 
Art. 3: 
Deze aankoop en ruil geschieden om reden van openbaar nut, nl. voor de aanleg van proefvelden.  
 
Art. 4: 

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

*** 
 

Agendapunt 5 Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper, ter 
uitbreiding van het domein de Gasthuisbossen en voor het aanleggen van wandelverbindingen 
en boswandelpaden 
 
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 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 67 ja-stemmen. 
 

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

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP VAN PERCELEN 
GROND TE IEPER, TER UITBREIDING VAN HET DOMEIN DE GASTHUISBOSSEN EN VOOR HET 
AANLEGGEN VAN WANDELVERBINDINGEN EN BOSWANDELPADEN.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 

provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 
- De beslissing van de deputatie in zitting van 2 augustus 2018;  
- Het feit dat deze percelen worden aangekocht ter uitbreiding van het provinciaal domein De 

Gasthuisbossen en voor het aanleggen van wandelverbindingen en boswandelpaden; 

- Het liggingsplan; 
- Het schattingsverslag;  
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van percelen grond gelegen te Ieper, 16de afdeling, sectie B, 

nummers 310s, 310t, 304k2, 306d en 315c, met een totale kadastrale oppervlakte van 6ha 87a 
75ca, tegen een prijs van 240.712,50 euro;  

- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen grond gelegen te Ieper, 16de afdeling, sectie B, 
nummers 310s, 310t, 304k2, 306d en 315c, met een totale kadastrale oppervlakte van 6ha 87a 75ca, 
tegen een prijs van 240.712,50 euro.  
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciaal domein De 
Gasthuisbossen en voor het aanleggen van wandelverbindingen en boswandelpaden.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
Agendapunt 6 Verlenen van machtiging tot aankoop van een strook weiland te Ieper ter 
uitbreiding van het provinciedomein De Palingbeek 
 
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 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 66 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
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Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN EEN STROOK WEILAND TE IEPER TER UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN DE 
PALINGBEEK.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De goedkeuring door de deputatie in zitting van 14 juni 2018;  

- Het feit dat deze aankoop geschiedt voor de uitbreiding van het domein De Palingbeek; 
- Het feit dat de grond gelegen is in natuurgebied en in Europees habitatrichtlijngebied; 
- Het schattingsverslag; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een strook weiland te Ieper, 15de afdeling, sectie A, deel 

van perceelnummer 59f2, met een oppervlakte volgens meting van 3a33ca, tegen een prijs van 
732,60 euro; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van een strook weiland te Ieper, 15de afdeling, sectie A, deel van 
perceelnummer 59f2, met een oppervlakte volgens meting van 3a33ca, tegen een prijs van 732,60 euro. 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het provinciedomein De 
Palingbeek.   
 
Art. 3 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter uitbreiding 
van het domein Fort van Beieren 
 
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 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 67 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 

Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
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De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP VAN 

GRONDEN TE BRUGGE TER UITBREIDING VAN HET DOMEIN FORT VAN BEIEREN.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De verkoopovereenkomst, goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 september 2018; 
- Het feit dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het 

provinciedomein Fort van Beieren; 
- Het schattingsverslag; 

- Het ontwerp akte voor de aankoop van gronden te Brugge 17de afdeling, sectie A, perceelnummers 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 58/02, 58/03, 59, 59/02, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 95, 99, 99/02 en 99/03, met een totale kadastrale oppervlakte van 9ha 32a 00ca, tegen een 
prijs van 810.840 euro; 

- Het liggingsplan;  
- Het schattingsverslag; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Brugge 17de afdeling, sectie A, perceelnummers 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 58/02, 58/03, 59, 59/02, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
95, 99, 99/02 en 99/03, met een totale kadastrale oppervlakte van 9ha 32a 00ca, tegen een prijs van 
810.840 euro. 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciedomein Fort 
van Beieren.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: aanleg van parking Kasteeldreef - Gemeente Heuvelland 
 
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 Luk Hoflack, onafhankelijk lid, stelt een bijkomende vraag. Er werd in het verleden verteld dat er 
twee parkings gerealiseerd zouden worden. De ene waarvan hier sprake maar ook één bij het militair 
domein. Hoe zit het daarmee?  
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, het gaat over de kasteeldreef, dichtbij het gemeentehuis. In de 
toekomst is men ook aan het nadenken over het inplantingsplan nabij het legerbasis maar daarover is 
nog geen akkoord. U weet dat het PRUP Kemmelberg door de raad van state is vernietigd, ook al hebben 
ze een gunstig verslag van het auditoriaat. Dat heeft er ook een stukje mee te maken. Vanaf het begin, 
waar men drie jaar hard hebben gewerkt om het terug opnieuw naar voor te gaan brengen, voor te 
bereiden, nog meer inspraak vergaderingen dan in de vorige editie. Men is nog een paar jaar bezig op de 

Kemmelberg rond dat PRUP.  
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 67 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

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

GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
AANLEG VAN PARKING KASTEELDREEF – GEMEENTE HEUVELLAND (KEMMEL)  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

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

provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg 
- De opdracht van werken: aanleg van parking Kasteeldreef – gemeente Heuvelland (Kemmel) 

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 156.585,87 euro excl. BTW ten laste van de 

Provincie West-Vlaanderen  

- De Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg van parking Kasteeldreef – gemeente 
Heuvelland (Kemmel) met raming ten bedrage van 156.585,87 euro excl. BTW ten laste van de 
Provincie, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: herinrichting Egemstraat en omgeving te Pittem 
 
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 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 67 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 

Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
HERINRICHTING EGEMSTRAAT EN OMGEVING TE PITTEM  
 
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: herinrichting Egemstraat en omgeving te Pittem 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 3.483.141,80 euro excl. BTW waarvan 1.043.737,65 

euro excl. BTW ten laste van de Provincie, 1.097.922,75 euro excl. BTW ten laste van Aquafin, 
284.356,60 euro excl. BTW ten laste van Lokaal Pact, 1.057.124,80 euro excl. BTW ten laste van de 
gemeente Pittem 

- Aquafin als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: herinrichting Egemstraat en omgeving te Pittem met 
raming ten bedrage van 3.483.141,80 euro excl. BTW waarvan 1.043.737,65 euro excl. BTW ten laste 
van de Provincie, 1.097.922,75 euro excl. BTW ten laste van Aquafin, 284.356,60 euro excl. BTW ten 
laste van Lokaal Pact en 1.057.124,80 euro excl. BTW ten laste van de gemeente Pittem wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: interieurrestauratie kapel en plafond traphal in het 
Bisschopshuis te Brugge  
 
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 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 67 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
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Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
 
BESLUIT VAN DE DEPUTATIE  HOUDENDE GOEDKEURING VAN HET BESTEK, DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE ) VAN DE OPDRACHT VOOR WERKEN :  
INTERIEURRESTAURATIE KAPEL EN PLAFOND TRAPHAL IN HET BISSCHOPSHUIS TE BRUGGE.   
 
 
De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening 
met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2  
- het besluit van de provincieraad d.d. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van 

bevoegdheden, inzonderheid artikel 2 
- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36§1 

- het Provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 en 57  
- actieplan : 2018170057 : bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed  

- het bestek, de openbare procedure als gunningswijze en het publicatiebericht voor de opdracht voor 
werken : interieurrestauratie kapel en plafond traphal in het Bisschopshuis te Brugge 

- het standpunt van gedeputeerde Vanlerberghe 
- het voorstel van gedeputeerde Naeyaert 

- na beraadslaging  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek, de openbare procedure als gunningswijze voor de opdracht voor werken : interieurrestauratie 
kapel en plafond traphal in het Bisschopshuis te Brugge met een raming ten bedrage van € 270.510,75 
incl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
 

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter 
de heren Guido Decorte, Francky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de 
Bethune  en mevrouw Myriam Vanlerberghe,  leden 

 de heer Geert Anthierens, provinciegriffier 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse 
Landmaatschappij voor de lokale grondenbank stroomgebied Heulebeek 
 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd.  

 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze  
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)  voor de opdracht van 
werken:  herinrichten van het Tolhuis naar ondernemerscentrum: fase 1: lot 1 aanpassen 
binnenafwerking en elektriciteit en lot 2: hvac en sanitair van de 2e en 3e verdieping 
 
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. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 66 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

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

GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHTEN VAN WERKEN HERINRICHTING TOLHUIS 
NAAR EEN ONDERNEMERSCENTRUM: FASE 1: LOT 1: AANPASSEN BINNENAFWERKING EN 
ELEKTRICITEIT EN LOT 2: AANPASSEN HVAC EN SANITAIR, VAN DE 2E EN 3E VERDIEPING 
 
 
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 42 

- Actieplan gebouwendienst: 2018170051 Faciliteren en ondersteunen van sociaal-economische 
initiatieven van bovenlokaal belang 

- De opdrachten van werken: herinrichting Tolhuis naar een ondernemerscentrum fase 1: 

- Lot 1: aanpassen binnenafwerking en elektriciteit van de 2e en 3e verdieping 
- lot 2: aanpassen hvac en sanitair van de 2e en 3e verdieping 
- de daartoe opgemaakte bestekken  
- De ramingen voor  lot 1: aanpassen binnenafwerking en elektriciteit van de 2e en 3e verdieping met 

als raming 127.887,10 € excl. btw of 154.743,39 incl. btw en lot 2: aanpassen hvac en sanitair van 
de 2e en 3e verdieping met als raming  58.329,15 € excl. btw of 70.578,27  € incl. btw 

- De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: De bestekken voor de opdrachten  van werken: herinrichting Tolhuis tot een 
ondernemerscentrum fase 1: lot 1: aanpassen binnenafwerking en elektriciteit van de 2e en 3e verdieping 
met als raming 127.887,10 € excl. btw of 154.743,39 incl. btw en lot 2: aanpassen hvac en sanitair van 
de 2e en 3e verdieping met als raming  58.329,15 € excl. btw of 70.578,27  € incl. btw, worden 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdrachten zullen worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking  
 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Goedkeuren van de tweede wijziging van het inrichtingsplan 
Wildenburg-Aanwijs in het kader van het landinrichtingsproject Bulskampveld 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
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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 68 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vanlouwe, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT INSTEMMING MET DE TWEEDE WIJZIGING VAN HET 
INRICHTINGSPLAN WILDENBURG-AANWIJS IN HET KADER VAN HET 
LANDINRICHTINGSPROJECT BULSKAMPVELD 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie); 
- de Vlaamse wetgeving m.b.t. landinrichting en meer in het bijzonder het decreet van 21 december 

1988 en wijzigingen houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en omvattende de 
definiëring van het begrip ‘landinrichting’ en het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 
en wijzigingen houdende subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door partners waaronder 
de provincie; 

- de instemming van de provincieraad op 23 december 2013 met de uitvoering van de provinciale 
deeltaken binnen het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs;  

- de noodzaak van wijziging van het inrichtingsplan en de daarin opgenomen provinciale taken dit na 
reeds gevoerd overleg met de provinciale diensten groendienst en mobiliteit; 

- de brief van 20 september 2018 waarin de Vlaamse Landmaatschappij aan de provincie West-
Vlaanderen vraagt om in te stemmen met deze voorgestelde tweede wijziging van het inrichtingsplan 
landinrichting "Wildenburg-Aanwijs”; 

- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: de Provincie stemt in met de wijziging van de, in het inrichtingsplan landinrichting “Wildenburg-
Aanwijs”,  aan de Provincie toegewezen taken en de daarbij horende financiering onder voorbehoud van 
het toekennen van een subsidie van het Vlaamse Gewest op grond van het besluit van de Vlaamse regering 
van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken. 
 
a) De provincie West-Vlaanderen zal de maatregel 1.3.1. Aanleg onthaalplein en onthaalgebouw 
landschapspark Bulskampveld, die uitgevoerd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij, financieren ten 
bedrage van 30 % van de werkelijke kostprijs (uitvoering van landinrichtingswerken): 
Voorziene jaar van uitvoering: 2020 (uitvoeringsdossier onthaalpoort Aanwijs) 
Geraamde kostprijs voor aanbesteding: 1.134.000 euro 
Geraamde subsidie: 793.800 euro 

Geraamd aandeel provincie W-Vl.: 340.200 euro   
 
b) Het geraamd aandeel vanwege de provincie West-Vlaanderen voor de maatregel 1.5.1. Aanpassen 
recreatief netwerk binnen provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in functie van de realisatie van 
onthaalpoort Aanwijs, ten bedrage van 4.053 euro komt te vervallen, daar deze maatregel werd aangepast 
en geïntegreerd in maatregel 1.3.1. Aanleg onthaalplein en onthaalgebouw landschapspark Bulskampveld. 
Deze maatregel wordt bijgevolg geschrapt. 
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De provincie West-Vlaanderen verklaart zich akkoord met de voorliggende wijziging van het inrichtingsplan 
Wildenburg-Aanwijs en het bijhorende uitvoerings- en financieringsplan voor de maatregelen 1.3.1. Aanleg 
onthaalplein en onthaalgebouw landschapspark Bulskampveld en 1.5.1. Aanpassen recreatief netwerk 
binnen provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in functie van de realisatie van onthaalpoort Aanwijs, 
en zal de via subsidies ingerichte goederen, zoals hierboven vermeld, in stand houden en beheren in functie 
van de doelstelling van openbaar nut vastgesteld in het landinrichtingsplan. 

*** 
 

Agendapunt 14 Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek 
H. Johannes de Theoloog in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 53 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 13 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en 
Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, 
De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en 
Weydts. 

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

 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NAME VAN DE BUDGETWIJZIGING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG IN OOSTENDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 

artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of 
aanpassing wordt toegewezen; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   
- de budgetwijziging 2018 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog is 
samen met het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 14 
september 2018 (zie bijlage); 
- in de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog wordt de provinciale 
exploitatietoelage geraamd op 21.540,00 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd op  

5.000,00 euro (zie bijlage); 
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- de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog past binnen het 
goedgekeurde meerjarenplan 2018-2019;  
- conform de artikelen 48 en volgende en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van de budgetwijziging 
indien de budgetwijziging past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  
- de deputatie stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog;  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 
Theoloog in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 21.540,00 euro en een 
investeringstoelage van 5.000,00 euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes 
de Theoloog in Oostende en aan de provinciegouverneur. 

*** 
 

Agendapunt 15 Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 51 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 13 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper,  
De fauw, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pillaert, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts. 

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

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

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 



NOTULEN PROVINCIERAAD 25/10/2018 

 

- het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 
inzonderheid artikel 2, § 2, 8°, laatste lid, waarbij wordt bepaald dat de erkende geloofsgemeenschap die 
erkend is op basis van dat besluit jaarlijks, samen met het budget, een verslag inzendt waarin wordt 
verduidelijkt op welke wijze de plaatselijke geloofsgemeenschap in haar werking en haar contacten met 
gelovigen en derden (uitgezonderd in verband met de liturgie) de Nederlandse taal gebruikt en hoe zij haar 
contacten met de  bestuurlijke overheid van de gemeente(n) van haar gebiedsomschrijving organiseert;  
- het overleg van 14 juni 2018 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   
- het budget 2019, de beleidsnota en het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog is samen met het advies van de Metropoliet-
Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 14 september 2018 (zie bijlage 1 en 2); 
- dat het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog geen aanleiding geeft tot opmerkingen;  
- in het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog wordt de provinciale 
exploitatietoelage geraamd op 17.699,77 euro en wordt de provinciale investeringstoelage geraamd op  
0,00 euro (zie bijlage 2); 
- het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog past binnen het goedgekeurde 
meerjarenplan 2018-2019;  
- conform de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het budget indien het budget 
past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  
- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes 
de Theoloog;  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog 
in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 17.699,77 euro en een investeringstoelage van 
0,00 euro.  

 
Artikel 2: 
De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende en heeft geen opmerkingen hierover. Dit 
verslag wordt vervolgens verstuurd aan de provinciegouverneur.  
 
Artikel 3: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes 
de Theoloog in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 

*** 

 
Agendapunt 16 Goedkeuren van de budgetwijziging 2-2018 van Monumentenwacht 
West-Vlaanderen apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 66 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, 
Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw,  
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 

Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
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Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwim, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING BW2-2018 
EN AANPASSING MEERJARENPLAN VAN MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 
 

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

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

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

de provincieraad van 23 december 2013 

 goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  

 het budget 2018 en het meerjarenbudget 2018-2020 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
goedgekeurd in de provincieraad van 26 oktober 2017  

 budgetwijziging BW1-2018 en aanpassing meerjarenplan van Monumentenwacht West-Vlaanderen 
apb goedgekeurd in de provincieraad van 21 juni 2018 

 het verslag van de Raad van Bestuur van 19 september 2018 waarbij de budgetwijziging BW2-2018 
en aanpassing meerjarenplan werd goedgekeurd  

 het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De budgetwijziging BW2-2018 en aanpassing meerjarenplan, van Monumentenwacht West-Vlaanderen 
apb wordt goedgekeurd. 

 
*** 

De voorzitter sluit de vergadering om 15u50. 
 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 

____________________ 


