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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
 
De voorzitter verwelkomt iedereen, ook de nieuwkomers en uiteraard degene die in de vorige legislatuur 
provincieraadslid waren.  
Men gaat van start met de informatiesessie voor de nieuwe raadsleden. Mevrouw Mieke Deceuninck 
(griffie) heeft een toelichting.  
 

Na deze toelichting opent de voorzitter de vergadering om 14u45.  
 

 
Zijn aanwezig:   Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes 
Claude (Raadslid), De Klerck Patrick (Raadslid), De Poorter Johan (Raadslid), De Reuse 
Immanuel (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle (Raadslid), Dumarey 
Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els (Raadslid), Laridon Lies 
(Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman Bieke (Raadslid), Pillaert Kristof 
(Raadslid), Ravyts Kurt (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Sneppe Dominiek 
(Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten (Raadslid), Van Meirhaeghe 
Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), Vandenbrande Isabelle (Raadslid), 

Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet (Raadslid), Vanryckeghem Martine 
(Raadslid), Vermeersch Wouter (Raadslid), Willems Tom (Raadslid), leden; 
DE BETHUNE Jean, Lahaye-Battheu Sabien (Raadslid), NAEYAERT Bart, Vanlerberghe 
Jurgen (Raadslid), gedeputeerden 

 
Zijn verontschuldigd: Soens Rik (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), leden 
 
 

** 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 
 
Mededelingen:  

- Op 15 december 2018 overleed de heer Jaak Dornez, VU- provincieraadslid van 6/12/1990 tot 

24/11/1991 en van 24/11/1991 tot 9/10/1994, VU-ID provincieraadslid van 15/12/2000 tot 

1/12/2006 

Er wordt één minuut stilte gehouden.  
- De raadsleden kunnen tot 15u00 een individuele foto nemen.  

- Elk raadslid ontvangt een pin en een sjerp na het bezoek aan de fotograaf.  

- Daarnaast wordt gevraagd om een formulier in te vullen m.b.t. het gebruik van 

persoonsgegevens. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de GDPR wordt gevraagd om al 

dan niet toestemming te verlenen aan het verspreiden van de persoonsgegevens van de 

raadsleden door de provinciale diensten. 

- Aansluitend op de vergadering van de provincieraad van 24 januari 2018 vindt de 

Nieuwjaarsreceptie plaats in het provinciehuis Boeverbos. 

- De provincieraad wordt in kennis gesteld van de briefwisseling die de voorzitter mocht 

ontvangen betreffende een klacht die werd ingediend bij de minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de 

installatievergadering. De briefwisseling is gepubliceerd op cobra@home onder de vergadering 

van de provincieraad van 20 december 2018. 

- In navolging van de inwerkingtreding van de wijziging van het provinciedecreet wordt de 

aandacht gevestigd op artikel 26, eerste lid, van het provinciedecreet: “De provincieraad kan 

alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende provincieraadsleden 

aanwezig is.”. 

Op de banken: 
- Amendement op AP 4 (goedkeuren samenstelling en bevoegdheden raadscommissies) 

Ingediend door gedeputeerde Bart Naeyaert 
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Agendapunt 1 Installeren van een provincieraadslid 
 

De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang legt de eed af met de volgende eedformule: “ Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.  
De voorzitter feliciteert het raadslid.  

De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang, vraagt het woord: het is niet zonder slag of stoot, het is 
niet zonder politieke bedenkingen dat hij vandaag de eed heeft afgelegd in deze tempel van provinciale 
macht. Afgelopen zomer reeds kwam hij voor de eerste keer in contact met de deputatie in het kader 

van de Kortrijkse Moskee dossiers. De politieke inmenging in deze dossiers kent geen grenzen en 
escaleerde. Het kwam tot een hoorzitting hier in deze tempel. Gedeputeerde Decorte en gedeputeerde 
De Block zaten met gekruiste armen, letterlijk en figuurlijk recht tegenover mij, de gedeputeerde 
Vereecke werd er nog eens bijgehaald. Hij werd samen met zijn advocaat uit de zitting gezet. Een 
volgens hun advocaat een ongezien tafereel. Volledig en ontvankelijk beroep van buurtbewoners werd 
niet behandeld. Een door de provinciaal ambtenaar als wettig beschouwde vergunning werd ambtshalve 
niet vernietigd. Tot op vandaag is er in Kortrijk een moskee actief.  

De voorzitter roept de heer Vermeersch tot de orde en geeft aan dat het niet de bedoeling is om meteen 
een incident uit te lokken en dat de heer Vermeersch niet in de mogelijkheid is om een individueel 
dossier hier te bepleiten.  

De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang, deelt mee dat hij tegengewerkt werd door de deputatie 
maar gesteund door de kiezer. Hij werd buitengezet door deputatie maar uiteindelijk terug 

binnengebracht door de kiezer. Hoewel hij weet dat de provincieraad uiteraard niet kan tussenkomen in 
individuele vergunningen, is hij hier wel om de gedeputeerden namens de kiezers recht in de ogen te 
kijken. In Kortrijk liggen nu plannen op tafel voor de grootste moskee van Vlaanderen.  

De voorzitter onderbreekt hem opnieuw. Hij geeft hem een laatste waarschuwing.  

De heer Wouter Vermeersch beëindigt zijn betoog en geeft aan dat zijn beperkte ervaring met de 
provincie hem sterkt in zijn politieke overtuiging. Zijn overtuiging blijft dat het provinciale niveau, net 
zoals het Belgische niveau, moet verdwijnen. Hij is een bewuste West-Vlaming en dus tegen deze 
verspilling en politiek vertoon, dus tegen deze politieke instelling. De provincie is dood, leve West-
Vlaanderen, de provincie is dood, leve Vlaanderen en onze steden en gemeenten. 

De voorzitter kan hem moeilijk bedanken wegens deze vertoning. Hij weet heel goed wat het reglement 
inhoudt. Het laat niemand toe om tussen te komen over individuele dossiers. Laten we dus deze 
tussenkomst zonder enige repliek afsluiten.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, denkt dat er goed moet opgelet worden wat er gedaan wordt. 
Als men in deze raad vanaf de eerste minuut begint te debatteren over punten inzake bijvoorbeeld 
bouwberoepen, waarvoor de raad niet bevoegd is, als men in deze raad dossiers die behoren tot stad 
Kortrijk behandelt, dan zijn we vertrokken voor een moeilijke zitting. Hij wenst als provincieraadslid met 
de oudste anciënniteit te wijzen op de verantwoordelijkheid van elk raadslid. Hij zegt dat het niet kan 
zijn dat men door misbruik te maken van het feit dat hij het woord mag nemen, kan besluiten dat deze 
vergadering overbodig is. Dit is het toppunt van hypocrisie. We zullen dit nooit aanvaarden, zo vult hij 
aan. Hij roept de heer Vermeersch tot de orde en geeft aan dat hij over de schreef ging. De heer Jean de 
Béthune geeft aan dat dit voor hem geen precedentswaarde heeft.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang heeft begrip voor de woorden van de voorzitter en 
gedeputeerde maar hij denkt dat een nieuw raadslid ook het recht heeft om zijn negatieve ervaringen 

met de provincie even te ventileren. Hij vindt het verontrustend dat hier niet mag verklaard worden dat 
de provincies tegen 2024 overbodig worden. De heer Jean de Bethune vult aan dat hij dit niet gezegd 
heeft en vult aan dat hij aangaf dat er geen debatten en argumenten waar de provincie geen enkele 
impact op heeft, moet hanteren om conclusies te trekken.  

De voorzitter sluit dit agendapunt.  
*** 
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Agendapunt 2 Mondelinge vraagstelling 
 
 
Vraag nr. M/2018/90 
van de heer Herman Lodewyckx 
Griepvaccin 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat hij geregeld aanwezig is op samenkomsten waar 

hij collega’s van het provinciebestuur West-Vlaanderen tegenkomt. Het viel hem tijdens één van deze 
samenkomsten op dat een personeelslid van de provincie dat in gesprek was met een personeelslid van 
het autonoom provinciebedrijf Westtoer, tot de verwonderende vaststelling kwam, dat bij Westtoer de 
mogelijkheid wordt gegeven tot het krijgen van een griepvaccinatie, terwijl dit bij dit personeelslid werd 
afgeschaft. De heer Lodewyckx vraagt zich hierbij af als met twee maten en gewichten wordt gewerkt. 
De heer Lodewyckx vraagt waarom dit vaccin beleidsmatig ooit werd afgeschaft en als dit in overleg is 
gebeurd met personeelsverantwoordelijke. Waarom werd het vaccin in een ander instantie, waar de 
provincie ook bevoegd is, meer bepaald Westtoer, wel doorgevoerd. De heer Lodewyckx vraagt 
bijkomend als in andere instanties van de provincie (vb. Inagro), waar de provincie een belangrijk 
aandeel in heeft, als daar ook een gelijkmatig beleid wordt gevoerd. Tenslotte wenst het raadslid te 
weten wat de bedoelding is van deze mogelijkheid om al dan niet de griepvaccinatie in te voeren en hoe 
in overleg wordt gegaan met de andere provinciale instanties. 

Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, geeft aan dat de gestelde vraag handelt over de 
verschillende behandeling op vlak van griepvaccinatie tussen enerzijds het provinciepersoneel en 
anderzijds het personeel van Westtoer. De gedeputeerde verwijst naar het feit dat het raadslid een actief 
bestuurslid is binnen Westtoer en dus weet dat Westtoer een autonoom provinciebedrijf is, aangesloten 
bij een andere preventiedienst, en haar personeel eigenlijk geen provinciepersoneel is en dit het verschil 
kan verklaren op vlak van vaccinatie. De gedeputeerde deed navraag bij de bevoegde diensten wanneer 
de beslissing om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een griepvaccinatie bij het provinciepersoneel af 
te schaffen, is gevallen. Deze beslissing werd reeds in mei 2014 genomen. Op dat ogenblik heeft de 
deputatie beslist om deze vaccinatie niet langer meer te organiseren. De redenen hiertoe waren velerlei 
zegt mevrouw Lahaye-Battheu. Ten eerste verwijst zij naar de  kostprijs. Er werd vastgesteld dat deze 
kostprijs op de elf jaar dat het griepvaccin werd georganiseerd meer dan verdubbeld is. Een tweede 

knelpunt betreft de tijdsbestending binnen de dienst: er waren heel veel annuleringen of er moest heel 
veel omplanning gebeuren. Dit liep met andere woorden niet vlot en er was heel veel tijdverlies voor de 
dienst. Een derde knelpunt betreft de doelgroep voor deze vaccinatie. Het is de bedoeling dat de 
vaccinatie gegeven wordt aan oudere mensen, dit werd uitgebreid tot vijftigplussers. De doelgroep 
omvat oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Er werd vastgesteld dat minder dan 
een derde van de ingeschrevenen tot deze doelgroep behoorden, zegt de gedeputeerde. Deze drie 
knelpunten kunnen als belangrijkste redenen worden gegeven waarom vier jaar geleden werd besloten 
om deze griepvaccinatie niet meer te organiseren voor het provinciepersoneel, besluit de gedeputeerde 
haar antwoord. 
Repliek 
De heer Lodewyckx bedankt mevrouw Lahaye-Battheu voor haar antwoord en vraagt om het aanbieden 

van deze vaccinatie voor het provinciepersoneel, samen met de personeelsdienst en preventiedienst te 
herbekijken. Indien immers de griep uitbreekt en heel wat personeelsleden de ziekte krijgen, kan dit 
wegen op continuïteit van de organisatie, besluit het raadslid zijn repliek. 
 
Vraag nr. M/2018/91 
van de heer Immanuel De Reuse 
Brexit 
De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar zijn vraag gesteld in de maand 
maart van dit jaar in verband met de Brexit en de gevolgen van de nakende Brexit voor de provincie 
West-Vlaanderen en vestigt de aandacht op de politieke actualiteit in verband met de Brexit. Eind 2017, 
begin 2018, liet het provinciebestuur een berekening maken waaruit bleek dat de Brexit de provincie zo’n 
211 miljoen euro zou kunnen kosten. In deze berekening werd de totale export van West-Vlaanderen 

naar het Verenigd Koninkrijk in kaart werd gebracht en in totaal geraamd op 43 à 44 miljard euro. 
Eveneens volgens die modellen zou een vermindering van een half procent ook het verlies van heel wat 
arbeidsplaatsen tot gevolg kunnen hebben: voor Vlaanderen een veertigduizendtal, maar vooral West-
Vlaanderen zou sterk getroffen worden, aldus de heer De Reuse. De heer De Reuse vermeldt hierbij de 
haven van Zeebrugge als betrokken partij. Ongeveer 45 % van de uitvoer of doorvoer in de haven van 
Zeebrugge gaat richting het Verenigd Koninkrijk. Het raadslid verwijst naar de budgetbesprekingen, 
waarbij de gedeputeerde het in deze raad had over de participatie van de POM van zo’n 33 % in een 
digitaal Brexit platform, een platform samen met de Brugse zeehaven en de havenbedrijven. Concreet 
betekent dit dat de POM ongeveer 200.000 euro in dit platform voorziet. De heer de Reuse gaat er dan 
ook van uit dat de haven van Zeebrugge nu Brexitproof-port is, dus dat de volledige keten, dit volledig 
platform operationeel is. Het raadslid had hierbij graag nog enkele vragen gesteld. Aan de politieke 

horizon dreigt ook een no deal scenario. Het raadslid vermoedt en hoopt dat ook een B-plan aanwezig is 
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in de haven van Zeebrugge, een noodplanning als het ware om de bereikbaarheid te voorzien en te 
voorkomen dat er files richting Zeebrugge ontstaan. De heer De Reuse vraagt als de provincie daar op 
enigerlei wijze bij betrokken is. Vervolgens vraagt het raadslid als de provincie betrokken is bij het 
Brexitproof maken van de economische actoren in de provincie. De heer De Reuse stelt tevens dat het 
niet altijd slechts nieuws is. Als er nieuwe economisch gegevens zijn, zullen er ook economische 
opportuniteiten zijn naar aanleiding van de Brexit. Tenslotte vraagt de heer De Reuse naar de gevolgen 
voor de Europese subsidieprogramma’s in de provincie. De provincie heeft immers heel wat 
samenwerkingsverbanden met het Verenigd Koninkrijk. Zijn de gevolgen voor deze programma’s voor 

zowel de provincie als het Verenigd Koninkrijk, wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
treedt, reeds in kaart gebracht. Het raadslid geeft hierbij als voorbeeld het twee zeeënprogramma waar 
er toch een zekere impact zal zijn, aldus de heer De Reuse. 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat de kans op een harde Brexit de laatste dagen 
inderdaad toeneemt, en het risico inhoudt dat deze een vrij belangrijke impact zal hebben op onder meer 
de West-Vlaamse economie. De gedeputeerde zegt dat de provincie zich bewust is van de ernst van de 
situatie op vandaag, ook al heeft de provincie weinig performante instrumenten om in het debat, dat zich 
op een veel hoger niveau afspeelt, tussen te komen. In de voorbije periode werd door de provincie 
voornamelijk ingezet op een overlegde oplossing en werd rekening gehouden met de problematiek van 
de digitalisering van de formaliteiten voor bedrijven die zouden willen exporteren naar het Verenigd 
Koninkrijk. Vandaar dat de provincie hiertoe een engagement heeft genomen, dat gisteren of eergisteren 

nog bevestigd werd in de raad van bestuur van de POM, namelijk het nemen van een ernstige 
participatie om de werkzaamheden van het dossier Seaport te ondersteunen. Dit blijft meer dan ooit 
actueel. De gedeputeerde geeft dan ook aan afspraken te hebben gemaakt met de verantwoordelijken in 
Zeebrugge om dit begin volgend jaar te finaliseren. De gedeputeerde zegt ook een mandaat van de raad 
van bestuur van de POM te hebben gekregen om op deze weg verder te gaan. Vervolgens verwijst de 
gedeputeerde naar de structurele professionalisering van de exportgerichte logistieke bedrijven. In de 
regio van Noord-West-Vlaanderen is de sector van de logistieke transporteurs van groot belang gelet op 
de werkgelegenheid die deze genereert. Er wordt een ambitieus programma ontwikkeld rond de nieuwste 
technieken en technologieën wat betreft de uitrol van logistieke processen en dit ten bate van de West-
Vlaamse bedrijven. Dit heeft er toe geleid dat een eerste dossier werd neergelegd binnen het FGRO 
programma dat Europees wordt gesubsidieerd. De gedeputeerde deelt mee dat de Vlaamse administratie 
hier echter gewezen heeft op het feit dat de provincie wellicht op korte termijn een betere en nog meer 

betoelaagde oplossing zou krijgen indien zij de piste van de FRGO dossiers zou verlaten om in de richting 
te gaan van de Innovatie Steun Vlaanderen. Dit is vandaag in volle behandeling binnen de POM, aldus de 
gedeputeerde. Dit was echter binnen het perspectief van een overlegde oplossing. De gedeputeerde 
bevestigt wat de heer De Reuse zegt: het probleem stelt zich vandaag harder dan iedereen had 
verwacht. Dit betekent dat de POM twee à drie zaken aan het ontwikkelen is. Ten eerste is er de 
ontwikkeling van een nieuwe economische strategie van de provincie waarbij dit een element zal zijn. 
Het is op vandaag wat te vroeg om hier al veel over te kunnen zeggen, zegt de gedeputeerde. Men 
bevindt zich immers nog in de studiefase. Ten tweede is er de ambitie om samen met de professionele 
federatiesectoren na te gaan hoe de KMO’s die voornamelijk of uitsluitend werkzaam waren binnen de 
Europese markt, met andere woorden geen traditie hadden van export buiten Europa, op korte termijn 
gesensibiliseerd kunnen worden om met de geplogenheden van export buiten de Europese Unie om te 

gaan. Een bedrijf dat vandaag reeds naar bijvoorbeeld China of Chili exporteert, heeft reeds deze traditie 
van het naleven van de douaneformaliteiten. Veel KMO’s werken enkel binnen de Europese markt en 
hebben deze traditie niet. De federaties en de POM zullen in de komende periode proberen om de KMO’s 
die in dit geval vertoeven hiervoor te proberen sensibiliseren. De gedeputeerde beaamt dat gans deze 
operatie impact heeft op de Europese programma’s en dit inderdaad voornamelijk binnen het domein van 
de twee zeeënprogramma’s. De voorbije twee à drie jaar is de provincie erin geslaagd om via dit 
programma 13 miljoen euro aan Europese steun naar West-Vlaanderen te kanaliseren. Als één van de 
structurele partners in dit programma, zijnde het Verenigd Koninkrijk, wegvalt ontstaat er een probleem 
voor de bestaande projecten. De provincie heeft er sterk op aangedrongen en garanties gekregen van de 
Engelse minister van Financiën, dat alle engagementen die genomen werden zouden gehonoreerd 
worden. Men bevindt zich immers in een programma met partners en plots valt één van de partners 
buiten het grondgebied. Bovendien hoe zullen de verhoudingen zijn als er een probleem ontstaat en er 

iets moet teruggevorderd worden. Stel dat de cofinanciering wegvalt, hoe kan geëist worden dat deze 
cofinanciering behouden blijft. De gedeputeerde herhaalt dat de provincie gedurende de voorbije 
maanden ernstig bezig is geweest met deze zaken. De gedeputeerde zegt dat reeds een aantal garanties 
werden gekregen. Meer dan deze garanties wordt ook bekeken hoe met de Europese landen, exclusief 
het Verenigd Koninkrijk, een zeker bondgenootschap kan worden gecreëerd, zeker voor de landen die 
aan de Noordzee zijn gesitueerd, om druk uit te oefenen zodat in het toekomstig cohesiebeleid van de 
Europese Unie in de periode na 2020, een rechtmatig aandeel van de Europese fondsen verder zou 
kunnen stromen naar die landen, die regio’s die door het verlaten van het Verenigd Koninkrijk van de 
Europese Unie anders uit de boot zouden vallen. Tenslotte verwijst de gedeputeerde naar de vraag van 
de betrokkenheid van de provincie bij wat gebeurt op het Vlaamse en federale niveau. De gedeputeerde 
denkt dat deze onvoldoende is, hij denk dat deze overheden erop moeten geattendeerd worden dat zij 

nauw contacten moeten onderhouden met het provinciaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers en 
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meebepaald de ondernemingen op een zo doeltreffend mogelijke wijze zouden geïnformeerd worden. Het 
is een complex dossier, een dossier die de deputatie effectief bezig houdt en dat wellicht prioritair zal zijn 
in het economisch beleid dat hopelijk op korte termijn ook aan deze raad zal kunnen worden voorgelegd, 
besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
Repliek 
De heer De Reuse stelt vast dat er een positieve houding is vanuit de deputatie naar de mogelijke 
gevolgen van de Brexit. Het raadslid denkt dat het ook belangrijk is dat dit niet als een louter negatieve 
zaak wordt gepercipieerd, maar dat men vooruit wil gaan voor de economie, zeker voor de West-

Vlaming. De heer De Reuse stelt ook vast dat in de haven van Zeebrugge een voorsprong werd genomen 
tegenover de haven van Calais. Het raadslid vernam in de pers wat het dataplatform teweeg heeft 
gebracht, zodanig dat er een eerste instap is, zeker wat betreft formaliteiten en hulp aan de 
ondernemers. De heer De Reuse besluit dat hij dit zeker verder zal opvolgen en hoopt de gedeputeerde 
ook. 
 
Vraag nr. M/2018/92 
van de heer Kurt Ravyts 
Uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit Leiedal 
De heer Kurt Ravyts, fractieleider Vlaams Belang, verwijst in zijn vraag naar het dossier inzake de 
blijkbaar moeizaam verlopende uittreding uit de streekontwikkelingsintercommunale Leiedal. Eergisteren 
was er de buitengewone algemene vergadering van Leiedal waar de provinciale vertegenwoordiger zich, 

zoals de provincieraad ook had gevraagd, bij de agendapunten die op de uittreding bettrekking hadden, 
heeft onthouden. De deputatie heeft aan Leiedal een voorstel gedaan en dit naar analogie met het 
bereikte akkoord met de WVI, namelijk de oprichting van een streekfonds waarbij elke partner als het 
ware 3,8 miljoen euro zou investeren in grondgeboden beleidsdoelstellingen, binnen het werkingsgebied 
van Leidal. Bij de bijvoorbeeld aankoop van gronden en gebouwen zou dan een zakelijk recht worden 
toegekend aan de provincie, maar waarbij deze zaken in de balans van Leiedal zouden blijven staan. 
Leiedal heeft reeds eind november laten weten dat er een probleem is rond de fiscaliteit in deze 
constructie en men wil eerst de visie van de F.O.D. Financiën, namelijk het advies van de rulingscomissie 
rond de waardering van de aandelen hoger dan de nominale waarde, opvragen. Hierdoor kan geen 
principeakkoord worden bereikt, aldus de heer Ravyts. Wat is de toekomst van het dossier vraagt het 
raadslid. Het raadslid vraagt als er misschien een onafhankelijke derde moet worden aangesteld die de 
werkelijk waarde van de aandelen in kaart zou kunnen brengen, om dan bijvoorbeeld via arbitrage tot 

een overeenkomst te kunnen komen. De heer Ravyts vraagt als de raad een stand van zaken inzake dit 
dossier kan krijgen. 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, begrijpt niet zo goed het ongeduld van de heer Ravyts. De 
gedeputeerde zegt dat hij enkele weken geleden in alle transpa rantie een toelichting heeft gegeven 
bij stand van dit dossier. Op vandaag is er echter niet veel nieuws zegt de gedeputeerde. Het enige wat 
de gedeputeerde meende te verstaan is dat de intercommunale Leiedal de provincie heeft verzekerd dat 
zij begin 2019 een advies zou krijgen op fiscaal vlak, weze het via de rulingscomissie, en dat nadien in 
functie van de bevindingen van de rulingcommissie, opnieuw rond de tafel wordt gezeten, om dit dossier 
ten gronde verder te onderhandelen. De gedeputeerde vraagt om omtrent dit element nog een paar 
weken geduld uit te oefenen. De gedeputeerde legt het probleem van Leiedal graag uit. Leiedal valt, in 

tegenstelling tot de WVI, niet onder de vennootschapsbelasting, maar onder de rechtspersonenbelasting. 
Door een aantal wettelijke aanpassingen worden in de rechtspersonenbelasting uitkeringen boven de 
nominale waarde mogelijks gekwalificeerd als een uitkering van dividenden, terwijl rechtspersonen die 
onder de rechtspersonenbelasting vallen geen dividenden mogen uitkeren. Men riskeert hiermee een 
penalisatie op fiscaal vlak. De gedeputeerde denkt echter niet dat dit relevant is, omdat het enerzijds 
gaat om een gedwongen uittreding en anderzijds over een zeer specifieke situatie waarbij niet geraakt 
wordt aan het actief van de betrokken intercommunale. De provincie wacht nu, zoals hierboven reeds 
gesteld, op het antwoord op de expertisevraag die gesteld is geweest door Leiedal. De gedeputeerde 
gaat er vanuit dat tot een akkoord zal worden gekomen. De provincie heeft een zeer mooi voorstel 
geformuleerd aan Leiedal en de gedeputeerde gaat ervan uit dat dit een technisch probleem betreft en 
een technische oplossing, een afdoend antwoord, zal worden geformuleerd, zodat de provincie 
uiteindelijk gehonoreerd zal worden voor de inspanningen die zij in het verleden voor onder meer Leiedal 

heeft gedaan, aldus de gedeputeerde. In de jaren ‘80 waren de intercommunales op een haar na failliet, 
het is dan de provincie die met een kapitaalsverhoging de intercommunales uit het slop heeft getrokken. 
De gedeputeerde is ervan overtuigd dat binnen dezelfde filosofie tot een eerbare en correcte oplossing 
zal worden gekomen. Het voorstel dat de provincie heeft gedaan, al dan niet met een aantal 
amendementen of besprekingen zal uiteindelijk leiden tot een constructief voorstel dat ten goede zal 
komen van bijkomende investeringen in het betrokken gebied. En dit net zoals een constructief en 
positief akkoord werd bereikt voor de drie andere regio’s in West-Vlaanderen wat betreft de uittreding uit 
de WVI. De gedeputeerde begrijpt het ongeduld van het raadslid, maar vraagt hem een beetje geduld en 
vertrouwen te hebben in deputatie, die voor de ganse raad zal trachten dit alles tot een goed einde te 
brengen.  
Repliek 
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De heer Ravyts repliceert dat hij ongeduldig is omdat de vorige deputatie ongeduldig was. Hij leest voor: 
“eind november heeft de deputatie Leiedal nog eens aangeschreven waarbij men aandrong om de 
onderhandelingen met de nodige spoed verder te zetten in het licht van 31 december 2018, datum van 
verplichte uittreding”. 
 
Vraag nr. M/2018/93 
van de heer Luc Coupillie 
Provinciaal afwegingskader middelgrote windturbines 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, wijst op het feit dat sinds 3 december 2018 iedereen die van plan is 
een kleine of middelgrote windturbine te plaatsen investeringssteun kan aanvragen bij de Vlaamse 
overheid. Deze eerste oproep voor projecten loopt van 3 december 2018 tot 24 januari 2019. Het 
beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over gunstig gerangschikte investeringsprojecten, een 
budget van anderhalf miljoen euro wordt voor deze call opgebruikt. Dit bedrag is dus niet onaanzienlijk 
en kan oplopen tot 1.000 euro per geproduceerd megawattuur. Zo kan tot maximaal 70 % van de kosten 
van de investering worden terug verdiend, aldus de heer Coupillie. Sinds 23 februari 2017 is de provincie 
de vergunningverlenende overheid voor middelgrote windturbines. De heer Coupillie zegt in de raad van 
september 2017 de deputatie gevraagd te hebben werk te maken van een afwegingskader voor 
dergelijke windturbines. Toenmalig bevoegd gedeputeerde De Block heeft daarop geantwoord dat hij 
betreffende gesprekken voerde met collega Bart Naeyaert. Zij gingen betrokken vakexperten 
samenbrengen en nagaan of het simpel was om een dergelijk kader te maken. Ondertussen ziet het 

raadslid in het windrijke West-Vlaanderen geen middelgrote windturbines aan de horizon verschijnen of 
heeft hij er geen weet van of wachten de mensen misschien op de subsidies die nu te verdienen vallen. 
De heer Coupillie vraagt hoeveel aanvragen er sedert februari 2017 voor dit type van windmolens 
werden ingediend. Hoeveel omgevingsvergunningen resulteerden hieruit. Heeft de deputatie ondertussen 
een kader ontwikkeld voor degelijke turbines tot 300 kilowatt of is een provinciaal afwegingskader 
misschien überhaupt niet nodig wenst het raadslid te weten. 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, antwoordt dat op dit moment twee aanvragen lopende zijn voor 
middelgrote windmolens, één van een veehouder uit Dudzele, en één van een veehouder uit Harelbeke. 
Het ene dossier is al ingediend en komt op 18 januari voor de POVC, van het andere dossier is geweten 
dat het komt, maar het werd nog niet formeel ingediend. De gedeputeerde beaamt dat het aantal 
aanvragen inderdaad heel beperkt is. De provincie wil in de toekomst ook een aanvraag indienen voor 

een middelgrote windmolen binnen Inagro, dat weet het raadslid vanuit wat allemaal verteld is in de 
provincieraad, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat hij, na een interpellatie van Kurt Ravyts 
destijds, een hele uiteenzetting heeft gegeven over de omzendbrief en het kader voor middelgrote 
windmolens dat door Vlaanderen werd opgemaakt en dat een aantal heel interessante termen rond 
middelgrote windmolens en grote windmolens naar voor brengt op basis waarvan dan kan worden 
besloten om al dan niet te vergunnen op een bepaalde plaats. De laatste versie die de gedeputeerde van 
deze omzendbrief heeft ontvangen dateert van 29 juni, maar tot nu toe is dit nog steeds geen 
gepubliceerd document en is het nog steeds nog geen officiële omzendbrief. De gedeputeerde verwijst 
naar het principe van de bestemmingsneutraliteit, namelijk dat voor hernieuwbare energie, los van de 
onderliggende bestemming van het gebied, windmolens kunnen vergund worden. Dit principe werd reeds 
verschillende keren bevestigd, laatst nog in de regering van afgelopen vrijdag, waar het het principe van 

de bestemmingsneutraliteit bij het voorontwerp van decreet nogmaals werd herbevestigd.  Omwille van 
het feit dat die omzendbrief op komst was, heeft de provincie de oefening van het provinciaal 
afwegingkader voor een stuk on hold gezet, omdat er een oefening kwam waarbij vertrokken werd van 
een bestaand ruimtebeslag. De turbine kan niet in de middle of nowhere worde aangevraagd, maar moet 
bij een bestaande constellatie van gebouwen worden aangevraagd. De provincie vindt dit een goed 
principe, aldus de heer Naeyaert. Vervolgens verwijst de gedeputeerde naar een aantal vuistregels die de 
provincie ook altijd zocht. In het kader wordt opgenomen dat een windmolen goed geplaatst moet zijn en 
er voldoende kans op rendement van windmolen moet zijn. Dit om een wildgroei aan windturbines te 
voorkomen. De provincie wil dat bedrijven die windmolens aanvragen een rendement mogen verwachten 
en dat verwacht kan worden dat het grootste gedeelte van deze energie die wordt opgewekt ook door de 
aanvrager kan worden verbruikt. De gedeputeerde zegt dat deze principes op basis van de materiële 
motiveringsplicht moeten verwerkt worden in de beslissingen omtrent de concrete aanvragen. De 

provincie heeft een aantal experten op de achtergrond die mee verder nadenken over het provinciaal 
afwegingskader. Op basis van het feit dat de omzendbrief van Vlaanderen er aan kwam heeft de 
provincie niet meer verder gewerkt aan dit afwegingskader voor zichzelf. De gedeputeerde zegt dat de 
provincie over inhoudelijk voldoende elementen beschikt om aan de materiële motiveringsplicht in haar 
beslissingen te voldoen bij het beoordelen om al dan niet een vergunning voor het plaatsen van een 
turbine toe te kennen.  
Repliek 
Als de heer Coupillie het goed begrepen heeft had, kan de bevoegde ambtenaar niet meer zeggen dat 
niet op de vraag kan worden ingegaan omdat er geen provinciaal kader is.  
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Vraag nr. M/2018/94 
van mevrouw Martine Vanryckeghem 
Initiatieven ter bevordering van integratie 
Vraag 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat de provincie de voorbije week is 
opgeschrikt door een internetdreigement in het Koninklijk Technisch Atheneum te Brugge. Enkele 
jongens uit de school hadden ermee gedreigd om een aanslag te plegen op een OKAN-klas, een klas voor 

anderstalige nieuwkomers. Het dreigement was ernstig genoeg om de betrokken leerlingen meteen te 
schorsen en in handen van het parket te geven. Ondertussen is in de media gemeld dat drie van de vijf 
betrokken leerlingen niet meer welkom zijn in het atheneum omdat noch zijzelf, noch hun ouders, enige 
vorm van spijt hebben betoond. 
De geviseerde OKAN-klas is betrokken bij het provinciaal project ‘Memorydate’ dat de integratie van de 
jongeren moet bevorderen. De Open Vld-fractie is ervan overtuigd dat het inzetten op goede integratie 
de sleutel is tot een maatschappij in evenwicht waarin iedereen kansen krijgt. De investeringen in het 
project moeten echter ook renderen. 
Binnen de provincie lopen er vanuit onderwijs en erfgoed nog heel wat andere projecten rond de 
thematiek van integratie van anderstaligen. Om met de resultaten van die projecten aan de slag te 
kunnen en de werking ervan te optimaliseren is het aangewezen om deze initiatieven in kaart te 
brengen. Mevrouw Vanryckeghem vraagt welke initiatieven er vanuit de provincie West-Vlaanderen 

bestaan ter bevordering van de integratie, welke budgetten hiervoor zijn voorzien, hetzij in de vorm van 
subsidies, hetzij als ondersteuning, en of ieder project wordt geëvalueerd, waarbij de ‘return on 
investment’ in kaart wordt gebracht. 
 
Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt dat de gebeurtenissen in het KTA van Brugge 
iedereen hebben geschokt. Men kan zich afvragen in welke wereld we leven wanneer leerlingen 
dergelijke zaken beramen. Het gebeurt in onze provincie en het mikpunt was een klas waarin volop 
wordt ingezet op integratie. Drie van de vijf jongeren hebben ondertussen de school moeten verlaten. De 
twee andere leerlingen worden door de school extra begeleid. Daarmee heeft de school zelf een duidelijk 
signaal gegeven. 
Het voorval doet ook heel wat vragen rijzen over de integratie, meer bepaald over de middelen die 

hiervoor worden ingezet en of deze middelen leiden tot goede resultaten op het vlak van integratie. 
Mevrouw Lahaye-Battheu heeft aan de provinciale diensten gevraagd om de initiatieven in kaart te 
brengen die door de provincie worden gesubsidieerd of door de provincie met logistieke middelen worden 
ondersteund. Binnen de provincie West-Vlaanderen zetten vijf diensten in op integratie, namelijk het 
Wereldhuis, de provinciale ‘Taskforce Vluchtelingen’, het ‘Huis van het Leren West-Vlaanderen’, het 
netwerk ‘Oorlog en Vrede’ en herinneringseducatie en tot slot initiatieven vanuit het flankerend 
onderwijsbeleid. Mevrouw Lahaye-Battheu geeft een kort overzicht van de initiatieven en zegt dat de 
details, waarop dieper kan worden ingegaan in de commissie, schriftelijk zullen worden bezorgd. 
Via de provinciale ondersteuning van schakelklassen, onder andere door het gratis ter beschikking stellen 
van laptops en leslokalen en het ontwikkelen van een logo en promomateriaal, zet het Wereldhuis in 
Roeselare in op integratie. Via het project ‘Beats, Words & Moves’ verzorgt het Wereldhuis 

laagdrempelige muziektherapeutische aktiviteiten voor nieuwkomers in West-Vlaamse scholen. Dat 
gebeurt in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, gespreid over twee jaar en met vanuit de 
provincie een maximale bijdrage van 43.000 euro. Binnen het Wereldhuis is er tevens een 
documentatiecentrum, waar materiaal kan worden ontleend, en zijn er vormingstrajecten voor 
vrijwilligers en professionelen. De vormingen voor vrijwilligers kenden een groot succes met 300 
deelnemers, gespreid over 16 vormingssessies. De vorming voor professionelen start in 2019. 
De tweede pijler in de ondersteuning van de integratie is de ‘Taskforce Vluchtelingen’. De Taskforce is 
opgestart in september 2015 bij het uitbreken van de vluchtelingencrisis. Ter ondersteuning van de 
vluchtelingen heeft de provincie onder andere een draaiboek uitgewerkt voor openbare besturen met een 
leidraad voor taalverwerving en de zoektocht naar werk. Ook worden er vormingsdagen aangeboden 
voor taalvrijwilligers. 
De derde manier waarmee de provincie inzet op integratie gaat via het West-Vlaams ‘Huis van het 

Leren’. Het ‘Huis van het Leren’ neemt verschillende initiatieven en wordt in de werking financieel 
ondersteund met een concrete toelage en coaching door een personeelslid van de sectie onderwijs. 
De herinneringseducatie via het netwerk ‘Oorlog en Vrede’ heeft als eerste initiatief het project ‘This is 
not a game’ uitgewerkt. Het gaat hierbij om een bordspel waarbij leerlingen in de huid van een 
vluchteling kruipen en op die manier inzicht krijgen in wat het betekent om een vluchteling te zijn. 
Daarbij maken ze kennis met basisbegrippen en ontdekken ze spelenderwijs de impact van het moeten 
op de vlucht slaan. Het bordspel wordt in 2019 vertaald naar het Engels en wordt met Europese steun 
herwerkt. Het project ‘Memorydate’ brengt jongeren van verschillende origine samen rond het thema van 
WO I. Daarbij wordt in de provincie op een herinneringsplaats een ontmoeting georganiseerd tussen een 
OKAN-klas en een secundaire klas. In 2017 hebben op vijf verschillende plaatsen ontmoetingsdagen 
plaatsgevonden. In 2018 waren er drie ontmoetingsdagen in Molenbeek, Kortrijk, Brugge en Roeselare. 

Voor 2019 is er interesse om een ontmoetingsdag te organiseren in het kader van het Europees project 
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‘CON-FRONT’ van muziekclub 4AD in Diksmuide. De ondersteuning bestaat erin dat de 
verplaatsingskosten van de klassen worden terugbetaald via het provinciaal subsidiereglement ‘Bezoek 
herinneringsplaats’. Het project wordt in de musea ook aangeboden als een educatief pakket. Uit de 
evaluatie blijkt dat het project positief wordt ervaren. In dat verband citeert mevrouw Lahaye-Battheu 
een leraar uit de OKAN-klas van het KTA Brugge: ‘Het filmpje van de ‘Memorydate’ werd via onze 
Facebookpagina ontzettend veel gedeeld als een positieve boodschap. Dit maakt dat we meer dan 8.000 
mensen hebben kunnen bereiken en het filmpje al meer dan 4.000 keer werd bekeken. De reacties zijn 
steeds positief. Schitterend toch!’. 

Als laatste zijn er de initiatieven vanuit het flankerend onderwijsbeleid waarbij twee projecten lopen tot 
in 2019. Er is het traject ‘ToTAALzorg’ van CVO MIRAS, met een budget van 20.000 euro, het project 
‘Leren doen we samen’ van CVO Sint-Godelieve met een budget van 15.000 euro en de verhalencaravan 
van Athena Kortrijk. 
De provincie West-Vlaanderen werkt aan heel wat initiatieven mee op het vlak van integratie en draagt 
zo haar steentje bij. Mevrouw Lahaye-Battheu heeft met de cel onderwijs vanaf begin 2019 
vergaderingen gepland om de projecten te evalueren. Daarvan zal in de derde commissie verslag worden 
uitgebracht en zal het debat worden gevoerd. 
 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor het uitgebreide antwoord en zegt te 
merken dat er heel wat initiatieven bestaan en dat er ook al een vorm van evaluatie is gebeurd. Ze 

benadrukt om naar de toekomst toe verder te blijven inzetten op integratie in de scholen. Op school 
komen jongeren immers het eerst in contact met anderstaligen. 
 
Vraag nr. M/2018/95 
van de heer Kristof Pillaert 
European Disability Card 
Vraag 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat op 19 oktober 2017 de ‘European Disability Card’ 
officieel werd gelanceerd. Met de kaart kan men aantonen dat men erkend is als een persoon met een 
beperking en kan men van bepaalde kortingen of voordelen genieten. Aanbieders op het vlak van vrije 
tijd kunnen partner worden van het project. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen bij het 
vertonen van de kaart. Een jaar later heeft de vereniging aan personen met een beperking laten weten 

dat nog maar negentien West-Vlaamse instellingen, waarvan vier West-Vlaamse gemeenten, op het 
project zijn aangesloten. De heer Pillaert wijst erop dat hij bij de lancering in 2017 aan de bevoegde 
gedeputeerde in de provincieraad van 26 oktober 2017 de mondelinge vraag heeft gesteld om op het 
project aan te sluiten. Er is toen positief gereageerd. Een jaar later moet echter worden vastgesteld dat 
de provincie West-Vlaanderen en haar verbonden instellingen nog niet zijn aangesloten. Men kan hierbij 
denken aan het Provinciaal Olympisch Zwembad in Brugge, de Transfo-site in Zwevegem, 
provinciedomein Raversyde in Oostende, het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en wellicht zijn er nog 
vele andere. 
De heer Pillaert vraagt of de aansluiting vanuit de provincie op de ‘European Disability Card’ werd 
onderzocht, en zo ja wat de actuele toestand is en of er binnenkort bijkomende instellingen op het 
project zullen aansluiten. 

 
Antwoord 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt vooreerst dat hij het antwoord schuldig moet blijven 
op de vraag of de oorspronkelijke vraag uit 2017 van de heer Pillaert ter harte is genomen. De vraag zal 
waarschijnlijk onderzocht zijn, maar hij heeft niets teruggevonden in de notulen. Hij wijst erop dat hij 
voor de twee instellingen waarvoor hij bevoegd is, met name het domein Raversyde en het Zwin Natuur 
Park, geen enkel probleem ziet om aan te sluiten. Begin 2019 wordt het nodige gedaan om die 
instellingen aan te melden, conform de geplogenheden en met een voorstel aan de deputatie. Beide 
instellingen voldoen perfect aan de voorwaarden van de ‘European Disability Card’ en het toe te kennen 
voordeel kan zelf worden gekozen. In beide instellingen heeft men er in het verleden voor gekozen om 
niet met kortingen te werken maar om de begeleider van een bezoeker met een beperking gratis 
toegang te verstrekken. Dat wordt ten zeerste geapprecieerd en blijkt ook uit recente getuigenissen. Het 

Zwin Natuur Park is momenteel bezig om het Q-label te behalen, een initiatief van Westtoer. Het label 
focust ook op integrale toegankelijkheid. Uit de gesprekken die hierover met Inter zijn gevoerd blijkt dat 
mensen met een beperking het vooral belangrijk vinden dat instellingen hun best doen om integrale 
toegankelijkheid te benadrukken en te bekomen, zodat iemand die een evenement, een tentoonstelling 
of een natuurpark bezoekt effectief ook een volwaardige beleving kan krijgen. Mensen met een 
beperking zijn niet altijd onmiddellijk op zoek naar kortingen en het systeem waarbij de begeleider gratis 
toegang krijgt wordt door hen als zeer waardevol beschouwd. 
 
Repliek 
De heer Pillaert dankt de heer Vanlerberghe en zegt dat het hem verheugd dat hij op zijn vraag ingaat. 
Er zijn nu twee provinciale instellingen genoemd. Binnen de bevoegdheden van de overige 

gedeputeerden zijn er ook instellingen en hij meent dat ook hier de lijn kan worden doorgetrokken. 
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Vraag nr. M/2018/96 
van de heer Herman Lodewyckx 
Fietsinfrastructuur 
Vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat de leden van de deputatie in september wellicht de 
berichten hebben gelezen over de problemen rond verkeer en mobiliteit en voornamelijk de problematiek 
van de verkeersslachtoffers. De cijfers van VIAS zijn op dat vlak heel duidelijk. Wat opvalt is de forse 

stijging in Vlaanderen van het aantal dodelijke fietsongevallen. Voor West-Vlaanderen gaat het, wat 
letselongevallen betreft, voor de eerste negen maanden van 2018 om 3.326 fietsers, wat een kleine 
daling is. Het aantal dodelijke slachtoffers is voor dezelfde periode echter gestegen van 37 naar 40. 
De heer Lodewyckx wijst erop dat hij over deze problematiek in de vorige legislatuur vragen heeft 
gesteld aan de gouverneur en meer bepaald vragen over de interpretatie van de cijfers van 
fietsongevallen in de provincie West-Vlaanderen en over het zoeken naar de oorzaken. Naar aanleiding 
van de berichtgeving in september van VIAS hebben zowel de Fietsersbond als Fietsberaad Vlaanderen 
gereageerd. De Fietsersbond vraagt duidelijk om een veilige fietsomgeving te creëren om het stijgend 
aantal fietsdoden en letselongevallen te verminderen. De Fietsersbond vraagt daarvoor over heel 
Vlaanderen een extra inspanning van 500 miljoen euro. Het Fietsberaad Vlaanderen verwijst in dat 
verband naar duurzame breedtes voor fietsinfrastructuur. 
De heer Lodewyckx zegt dat de provincie niet lang geleden een charter heeft ondertekend, waarbij 

Vlaanderen het bedrag van de tussenkomst van de provincie voor fietsinfrastructuur heeft opgetrokken 
naar 50 %. Voor de realisatie van fietsinfrastructuur is er echter nood aan zowel financiële als personele 
capaciteiten. De heer Lodewyckx vraagt wat de provincie zal doen om zowel de financiële als de 
personele capaciteiten uit te breiden, zodat de dossiers om de fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen op 
een duurzame manier te verbeteren die in de pijplijn zitten versneld kunnen worden aangepakt en of er, 
mits bijkomende capaciteit, extra dossiers zullen worden gerealiseerd. 
 
Antwoord 
De heer Vanlerberghe, gedeputeerde, verwijst voor de dossiers die in de pijplijn zitten naar het antwoord 
dat hij onlangs aan de heer Lodewyckx heeft bezorgd op de schriftelijke vragen die hij daarover heeft 
gesteld. Het gaat daarbij om heel wat projecten en het is niet de bedoeling om ze in de raad op te 
sommen. 

Wat de algemene problematiek betreft zegt de heer Vanlerberghe de heer Lodewycks te volgen. Er ligt 
voor Vlaanderen en West-Vlaanderen nog altijd een grote uitdaging in het realiseren van veilige 
fietsinfrastructuur. Op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de provincie West-Vlaanderen is 
er, inclusief de fietssnelwegen, 2.152 kilometer ingetekend. Ongeveer 800 kilometer daarvan, of 38 %, 
bestaat uit veilige fietspaden die voldoen aan de voorschriften. Daaronder valt bijvoorbeeld de breedte 
van het fietspad. 31 % of ongeveer 600 kilometer bestaat uit fietspaden die als veilig kunnen worden 
beschouwd, maar waar niet aan alle normen is voldaan. Deze fietspaden zijn, gelet ook op het stijgend 
aandeel elektrische fietsen, een aandachtspunt. Daarbij wordt de nood aan bredere fietspaden scherper 
gesteld dan in het verleden. Jammer genoeg blijft daarna nog 31 % of 660 kilometer aan fietstracé over 
waar geen veilig fietspad langs ligt. Een tandje bijsteken zal hier al vlug een half gebit moeten zijn. De 
provincie is, sinds ze in 2002 is begonnen met het investeren in nieuwe fietspaden en het verbeteren van 

de infrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, erin geslaagd om ongeveer per 
legislatuur een zestigtal kilometer te realiseren. Voor de 660 resterende kilometer zouden er nog 11 
legislaturen nodig zijn, wat een heel eind lijkt. 
De heer Vanlerberghe zegt dat hij de toestand echter niet wil dramatiseren want 660 kilometer betekent 
niet dat de provincie voor elke kilometer op het traject aan zet is. Heel wat kilometers liggen langs 
gewestwegen en in stedelijke kernen, waar andere actoren zoals het Vlaams gewest en het lokale 
bestuur in eerste instantie aan zet zijn. 
Om een goed zicht te krijgen op de uitdaging voor de provincie heeft de heer Vanlerberghe aan de 
administratie gevraagd om het cijfer verder te verfijnen, los van de vele vragen van lokale besturen om 
aanpassingen te doen aan het netwerk. Momenteel gaat hij niet in op de vraag naar de intenties voor de 
komende legislatuur. Dat maakt het voorwerp uit van een discussie binnen de deputatie, binnen de 
meerderheid en binnen de raad die zal worden gevoerd naar aanleiding van de opmaak van het 

strategisch meerjarenplan. Hij durft wel een inspanningsverbintenis uit te spreken om een inspanning te 
doen om de middelen omhoog te krijgen. Het is echter niet alleen een kwestie van geld maar ook een 
kwestie van capaciteit, want de dossiers vragen heel wat voorbereiding. 
Daarnaast kijkt de heer Vanlerberghe uit naar de gebeurtenissen van de maand mei, niet alleen omwille 
van de bekommernis om de toekomst van de provincies, maar ook om te weten wat de Vlaamse 
overheid van plan is met het Fietsfonds. De heer Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen, heeft 
naar aanleiding van een voorafname op de debatten van mei 2019 gepleit voor een verdubbeling van de 
Vlaamse middelen voor fietspaden, van 100 naar 200 miljoen euro. Het zal evident zijn dat, als 
Vlaanderen de inspanning optrekt, ook de provincies zullen worden aangespoord om hun inspanningen te 
verhogen. 
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Repliek 
De heer Lodewyckx dankt de heer Vanlerberghe en zegt dat hij vanuit de Groen-fractie alle steun heeft 
om meer middelen vrij te krijgen. Duurzaamheid is voor de deputatie een belangrijke prioriteit en 
functioneel en recreatief fietsen zal daartoe bijdragen, mits een veilige fietsinfrastructuur ervoor zorgt 
dat mensen effectief fietsen. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Toespraak van de eerste gedeputeerde tot de provincieraad en de mogelijkheid 
tot repliek van de fracties en de deputatie 
 
SAMEN KEUZES MAKEN VOOR, SAMEN INVESTEREN IN EN SAMEN GENIETEN VAN ONS WEST-
VLAANDEREN : DE PRAKTISCHE PROVINCIE 
Meneer de Gouverneur, 
Collega’s gedeputeerden, 
Dames en heren provincieraadsleden, 
Beste leden van de pers, 
Beste medewerkers 

In naam van de nieuwe deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, hartelijk welkom. Aan het begin van 
deze legislatuur valt mij de eer de beurt u kort toe te spreken en deze nieuwe bestuursperiode op gang te 
trekken. Met enige vertraging weliswaar, maar we zijn uiteindelijk alle 36 beëdigd. De nieuwe provincieraad 
is een feit. 
Een nieuwe provincieraad, voor de eerste keer verkozen na de interne staatshervorming. We zijn met 
minder, maar in de wandelgangen heb ik al kunnen vaststellen dat er bij iedereen veel goesting is om er 
in te vliegen. 
Als eerste gedeputeerde hoop ik dat we in dezelfde constructieve sfeer  kunnen verder werken, zoals dit 
in het verleden ook altijd het geval is geweest. Deze nieuwe raad telt onder zijn 36 leden maar liefst 25 
oud-gedienden, mensen die de gang van zaken door en door kennen. Maar even belangrijk is het nieuwe 
bloed, bijna een derde van deze raad, goed voor 11 kersverse raadsleden. 
Aan de nieuwe voorzitter zal het niet liggen, die heeft pakken ervaring als provincieraadslid en fractieleider, 

gefeliciteerd trouwens, Christof. 
Ook de deputatie is gedeeltelijk vernieuwd. Sabien Lahaye-Battheu en Jurgen Vanlerberghe komen er bij 
- Jean de Bethune en ikzelf zijn gebleven. Vier gedeputeerden in plaats van zes, verantwoordelijk voor vier 
omvangrijke bevoegdheidspakketten – vier op een rij.  
De provinciale bevoegdheden zijn recent beperkt geworden tot de grondgebonden materie. Maar geen 
nood – zoals mijn voorganger Guido Decorte het altijd al aangaf – er ligt hier veel werk op de plank en we 
zullen hierin de nodige grote uitdagingen ontmoeten.  
De komende maanden zetten wij, de vier gedeputeerden, samen met jullie, een beleidsplan op poten met 
één duidelijke ambitie. De provincie en al haar partners doen uitstijgen boven hun grenzen. De baseline 
daarbij is eenvoudig en recht vooruit – altijd vanuit een integrale aanpak, over de grenzen van 
bevoegdheden en beleidsdomeinen heen. Met vier in bed of bad, om het iets plastischer uit te drukken.  

Eén beleidsplan dus, één en ondeelbaar, integraal, met antwoorden op uitdagingen die in snel tempo op 
ons afkomen. Ik haal graag een aantal voorbeelden even dichter aan. Dit is zeker geen volledig verhaal, 
maar een aantal belangrijke thema’s worden er even uitgelicht. 
Klimaat, vijf na twaalf 
We herinneren ons de beelden van de grote betoging in Brussel eerder deze maand, mensen die massaal 
op straat kwamen om het beleid en de politici wakker te schudden omtrent het klimaatbeleid. Er moet 
dringend werk worden gemaakt van maatregelen om een adequaat antwoord te bieden op de 
klimaatwijziging. 
Ook het provincie kan in deze niet aan de zijlijn blijven staan. Als bestuur moeten ook wij verder onze 
verantwoordelijkheid opnemen, vanuit de verschillende bevoegdheden. 
Collega Jurgen Vanlerberghe kan initiatief nemen vanuit het klimaatfonds om vele kansen te bieden aan 
vele partners om hierrond te werken. Maar ook het verder realiseren van onze 3 fietsnetwerken en het 

realiseren van een fietssnelwegennetwerk opent mogelijkheden om alternatieve mobiliteit te promoten 
en ingang te laten vinden. Met een verminderde CO2-uitstoot als resultaat.  
Samen met collega Sabien Lahaye-Battheu wil ik ook via de omgevingsvergunningen en de ruimtelijke 
planning bijvoorbeeld de toepassingen van windturbines van verschillende types en groottes verder 
begeleiden naar effectieve realisatie, waar dat vanuit een ruimtelijke en hindermatige benadering wenselijk 
is.  
Het nadenken over klimaat neutrale energielandschappen vereist een nieuwe mind-set, niet altijd even 
makkelijk, maar zeker noodzakelijk en interessant. 
Ik verwijs graag naar mijn beleidsdomein water. We zullen in onze aanpak rekening moeten houden met 
periodes van te veel en periodes van tekort, tegen een achtergrond van weerfenomenen van wisselende 
intensiteit. Een boeiend leerproces om een robuust watersysteem uit te bouwen dat met deze wisselende 

factoren om kan gaan. 
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Elke dienst zal een puzzelstukje aanleveren om een gedegen antwoord te kunnen formuleren op deze 
klimaat-uitdaging.  
Duurzame economische ontwikkeling 
De West-Vlaamse economie ‘draait lik e liere” maar dat mag ons niet beletten om te werken aan een nog 
sterkere toekomst.  
Landbouw is de meest kwetsbare economische sector van West-Vlaanderen. Naast de economische 
uitdagingen heeft de sector nog de zware opdracht om de vele milieunormen te halen. Moeilijk maar 
boeiend wordt het zeker. Met Inagro als belangrijkste instrument zullen wij hier verder aan werken. Die 

landbouw is trouwens het anker voor heel wat bedrijven die voor de landbouw werken en met de 
landbouwproducten aan de slag gaan. 
De Fabrieken van de Toekomst, de bedrijven van de toekomst. Collega Jean de Bethune investeert hier 
provinciale tijd en middelen in. Samen met de kennisinstellingen creëert hij kansen om bedrijven echte 
innovaties waar te laten maken. De nieuwe logistieke opslagcapaciteiten langs de waterwegen bevorderen 
transport per schip, wat op zijn beurt dan weer een positieve invloed heeft op het klimaatimpact van onze 
provincie. 
Collega Sabien Lahaye-Battheu zal het voor West-Vlaanderen zo belangrijke toerisme met Westtoer verder 
kansen bieden. Vele toeristen bezoeken een streek (en niet alleen een stad) in onze provincie. Dus is het 
belangrijk om op streekniveau een mooie netwerk van toeristische attracties en horeca op een recreatieve 
manier te verbinden en te promoten. Op die manier maken we elke gemeente of stad in West-Vlaanderen 
groter dan haar grenzen.  

De verstedelijkte kernen en het buitengebied 
Het zal ook een uitdaging worden om het evenwicht te zoeken en te bewaren tussen de (klein)stedelijke 
gebieden en het buitengebied, het platteland. Beiden moeten met elkaar in contact blijven, beiden moeten 
elkaar versterken en respecteren. In deze ruimte moeten we als provincie een coördinerende en vooral 
stimulerende rol opnemen. Dorpen en plattelandsbevolking hoeven en mogen zelfs helemaal geen eindig 
verhaal te zijn, integendeel. We moeten ze sterker en slimmer inbedden in het platteland. Thema’s als 
leefbaarheid, economische dynamiek, leefklimaat en bereikbaarheid moeten daarbij hoog op de agenda 
staan. 
Wat het open ruimtegebied betreft, ben ik er van overtuigd dat wij een unieke positie hebben met de 
provincie om in dialoog tussen landbouw, natuur en recreatie, de open ruimte op een gedragen wijze 
verder te ontwikkelen. Instrumenten zoals onder meer regionale landschappen, bosgroepen, 
stadslandschappen, landschapsparken,… bieden kansen op ontwikkeling van onderuit, zonder de grote 

conflicten van de grote plannen tussen verschillende belangen. 
Ook de visie op de ruimte vóór landbouw moet met de landbouwsector in dialoog verder ontwikkeld worden. 
Daarnaast bieden onze domeinen en groene assen alle kansen op een groen bad voor onze West-
Vlamingen. 
Dialoog over ons beleid en de samenwerking met andere partners 
Dialogeren, samenwerken, samen investeren, het is de manier van werken binnen de provinciale diensten 
en politieke bevoegdheden maar ook naar gans West-Vlaanderen toe. 
Omdat dialoog en samenwerking cruciaal zijn, zullen wij in het voorjaar ook de dialoog aangaan met onze 
meest voor de hand liggende partners. Enerzijds gaan we op bezoek bij de steden en gemeenten. Dit om 
te weten waar we samen willen en kunnen voor gaan. De provincie is geen concurrent maar een partner 
die de gemeente letterlijk sterker en groter maakt dan haar grenzen. 

Ook de economische en sociale partners gaan wij op provinciaal en op streekniveau ontmoeten, om lijnen 
uit te zetten waarbinnen er samengewerkt kan worden.  
Collega Jean de Bethune heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid om op een systematische wijze 
de gebiedsgerichte en streekgerichte acties te initiëren en faciliteren. 
De 17 duurzaamheidsdoelstellingen als Leitmotief 
De deputatie neemt als ijkpunt voor haar beleid de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
Daarin wordt gestreefd naar een door dialoog en samenwerking (Partnership) bewerkstelligd en uit 
gebalanceerd evenwicht in het beleid tussen economische, ecologische en sociale doelstellingen (People, 
Planet, Prosperity). Dat evenwicht is nooit definitief bereikt, moet altijd weer bijgesteld worden en zal 
blijven evolueren in de tijd. Kijken wat op dit moment haalbaar is, waar we naartoe willen evolueren op 
langere termijn en op die basis het beleid uit tekenen, daar gaan we met deze meerderheid voor (Proces).  
We gaan er voor ! 

Dames en heren, 
U hoort het. Een toekomst met uitdagingen, een toekomst met mogelijkheden. Een ploeg die zich wil geven 
en er 100% voor gaan. Ik hoop dat we dit met deze volledige raad kunnen realiseren – van tijd tot tijd 
met een kritische noot vanop de oppositiebank. Maar steeds met 1 doel, deze provincie verder vorm geven 
en besturen voor de West-Vlamingen, dicht bij de West-Vlamingen.  
Daar gaan we samen met jullie voor. 
Jullie zullen ons een mandaat moeten geven voor elke belangrijke stap. Jullie zullen ons blijven 
stimuleren om verder te gaan waar het goed is en bij te sturen waar het nodig is. 
Het leuke aan de provincie is dat het uiteindelijk altijd praktisch wordt : 

Het wordt een aankoop, het wordt een investering in fietspaden, onderzoeksinfrastructuur, 
domein, een groepsaankoop, een gecontroleerd overstromingsgebied, een concreet ruimtelijk 
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plan met mogelijkheden en onmogelijkheden, een vergunning of geen vergunning, een subsidie 
… 

De p van provincie kan voor de grote principes van duurzaamheid staan zoals people, planet, prosperity, 
partnership en peace, maar moet ook vooral voor PRAKTISCH staan. 
Westvlamingen willen namelijk dat er utwat boegeert.  
Volgens mij is het woord praktisch zelfs algemeen beschaafd West-Vlaams. 
Alvast bedankt op voorhand om deze rol op een constructieve manier op te nemen. 
Ik wens jullie verder een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe. 

Bart Naeyaert 
Eerste gedeputeerde provincie West-Vlaanderen 

De fractievoorzitters krijgen de mogelijkheid om te repliceren.  

Groen-fractie: 
Tussenkomst begin legislatuur 6 december 2018 
In de eerste plaats wens ik alle verkozen raadsleden te feliciteren. Een aantal raadsleden zijn gebleven 
en ik zie ook heel wat nieuwe gezichten. Met een Raad van 36 zullen we elkaar vlug leren kennen. 
Ik wil ook de gedeputeerden en de nieuwe voorzitter gelukwensen, Ik hoop op een goede samenwerking.  
Ik ben niet meer de enige vrouwelijke fractieleider, ook bij CD&V is er nu een vrouwelijke fractieleider 
maar dit is in feite maar een magere troost voor de vrouwen in die partij. Van de 3 belangrijke ‘postjes’ 
die naar die partij zijn gegaan is er geen enkele voor een vrouw bestemd wat toch een pover resultaat is. 
Ik denk dat er een nieuwe Miet Smet moet opstaan bij CD&V om de mannen bij de les te houden en hun 

er op te wijzen dat er evenveel bekwame vrouwen als mannen zijn. 
Het kan nochtans anders : in Oost-Vlaanderen zijn 3 van de 4 gedeputeerden vrouwen en is er ook een 
vrouwelijke voorzitter. 
Wij zullen als Groen fractie, zoals in de afgelopen zes jaar, constructief oppositie voeren. We zijn nu met 
4 op de 36 raadsleden en we zullen ons in de debatten zeker laten horen. We hopen op een legislatuur 
waar resultaten zullen geboekt worden op het vlak van duurzaamheid zodat dit niet bij mooie beloften 
blijft. De provincie klimaatneutraal in 2030 blijft onze doelstelling en hopelijk ook de uwe. 
 
Gerda Schotte, Fractieleidster Groen 

Vlaams Belang-fractie: 
Geachte voorzitter, 
Geachte leden van de deputatie 

Collega’s, 
Uiteraard oprechte gelukwensen, gedeputeerde, voor u en uw nieuwe bestuursploeg. Ik ben ervan 
overtuigd dat we de volgende maanden en jaren onder de ervaren en deskundige leiding van onze 
Westhoek-coryfee Kristof Dejaeghere,  andermaal op een galante en respectvolle manier met elkaar de 
degens zullen kunnen kruisen.  
De anciens onder u kennen de opstelling van het Vlaams Belang in deze raad.  Wars van alle clichés en 
platgetreden paden en voor velen verbazingwekkend, maar het is niet anders, kritisch-constructief…  Als 
we het niet goed vinden, om welke reden dan ook, zullen we het zeggen maar als het goed is voor de 
West-Vlamingen, even zeer.  Ik denk dat ik de voorbije 18 jaar vaak  “georakeld” heb rond provinciale 
beleidsdossiers maar dat ik betere cijfers kan voorleggen dan de Pythia, de priesteres van het orakel van 
Delphi. Ik zit hier niet op een driepotige kruk en ik geraak hier niet vaak in religieuze extase – andere 

extases daarentegen – maar mijn voorspellingen werden toch heel geregeld bewaarheid. 
Dus, collega Pillaert, is mijn eerste voorspelling – al kan zelfs een orakel van de Aldi hiermee 
uitpakken,  dat het debat over de toekomst van de provincies, uiteraard ook in het licht van het 
fusieverhaal wellicht ook volgend jaar niet geheel uit de politiek-maatschappelijke debatten zal 
verdwijnen. U  voelde zich vorige maand tijdens de bespreking van de technische begroting 2019 
genoodzaakt mij te kapittelen omdat ik het – ik zou zeggen bijna permanent geworden debat over de 
toekomst van het provinciale bestuursniveau – opnieuw durfde aan te raken. 
De collega is niet tuk op het thema en waarom ?  Omdat dit volgens hem toch over onze hoofden wordt 
beslist, in gremia waarin wij als provincieraadsleden toch niets te zeggen hebben…. Tja, de echte reden 
voor zijn ongemakkelijkheid ligt er natuurlijk in dat – ondanks 14 oktober -  o.a. met dank aan de 
aftakelende sociaal-democratie substantieel toegenomen N-VA-gedeputeerden, de opdracht hebben 
gekregen, om, ik citeer nog eens uit het N-VA-Magazine van mei,  “de afbouw van binnenuit voor te 

bereiden en door te voeren”. Dus is het voor u weer jongleren geblazen,  acrobatie van de bovenste 
plank, elders bestuurlijke acrobatie, hier vanuit de oppositie …. 
En zit ik inderdaad weer zes jaar in de publiekstribune om van de talrijke capriolen en buitelingen in het 
circus te genieten. Wat ben ik blij dat ik niet voortdurend moet aftoetsen, “rijden en omzien” zou onze 
oud-collega Bultinck het omschrijven, bij één of andere schepen, burgemeester of zelfs would-be 
burgemeester. Stel nu, dat N-VA, in de tien kustgemeenten geen enkele schepen, burgemeester of 
would-be burgemeester, zou hebben. Zou men dan bij N-VA de verder zetting van Beaufort door het 
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provinciebestuur, toch wel een cultureel verhaal van kunstcreatie, even gemakkelijk betitelen als een 
louter toeristisch en dus grondgebonden verhaal ? In onze nationale politiek hebben de voorbije dagen 
en weken bewezen dat de Nieuw Vlaamse Alliantie de snelheid van de persoonlijkheidsverwisselingen van 
Dr.Henry Jeckyll tot Edward Hyde  en omgekeerd ver achter zich laat.  Een briljante politieke partij 
zowaar die op  het a-morele, ik zou niet zeggen immorele schaakveld, van de politieke stratego iedereen 
ver achter zich laat. 
Dus collega’s, de Vlaams Belang-fractie zal hier tot spijt van wie het benijdt en er zich ongemakkelijk bij 
voelt, het thema van de toekomst van het provinciale bestuursniveau op een rustige, rationele en 

doordachte wijze in de etalage blijven plaatsen. Simpel weg, omdat wij feitelijkheden, realiteiten niet uit 
de weg gaan. Deze provincieraad functioneert immers niet in het luchtledige. 
En dus heeft de eerste gedeputeerde er ongetwijfeld kennis van genomen dat in Wallonië de Waalse 
Regering een voorontwerp van decreet heeft goedgekeurd dat de provincies inhoudelijk verder uitkleedt. 
En men raakt hierbij ook aan grondgebonden bevoegdheden, zoals de promotie van het toerisme dat bij 
onze zuiderburen puur gewestelijk moet worden. 
En dus heeft de eerste gedeputeerde er ongetwijfeld al evenzeer kennis van genomen dat aan de 
kinderlijk-eenvoudige belevingswereld van Groen-kopstuk Calvo ook het volgende inzicht is ontsproten :  
“Wij willen dat er na de volgende verkiezingen veel mandaten en niveaus gaan sneuvelen: weg met de 
senaat en de provincies, we moeten ook heel wat gemeenten afschaffen en Brussel eindelijk hervormen.” 
En dus heeft de eerste gedeputeerde er ongetwijfeld al evenzeer kennis van genomen dat we de 
volgende weken en maanden hier ook van het betere adaptatiewerk zullen kunnen genieten rond het 

streekbeleid.  Er is immers twijfel over de toekomst van de Vlaamse projectcofinanciering via het 
systeem van de ESF-projectoproepen, onder de noemer  “Versterkt Streekbeleid”. M.a.w. men zal nu ook 
afscheid moeten nemen van het ERSV en de RESOC-structuren en dus een serieuze herstructurering  
moeten doorvoeren via een vernieuwd streekoverleg. En natuurlijk wordt men ook geconfronteerd met 
de groeiende noodzaak aan interbestuurlijk overleg waarbij steden en gemeenten via DVV’s, de 
verplichte uittreding van de provincies uit de streekontwikkelingsintercommunales, enz… aan belang 
zullen winnen in het streekoverleg. We gaan dus protocollen bij de vleet, ook dat heb ik hier samen met 
collega Dereuse de voorbije jaren georakeld. 
Ik wil maar zeggen, gedeputeerde, dat de zaken nog in steeds in beweging zijn, misschien in slow 
motion, maar zeker niet bevroren. 
Ik heb ook vastgesteld dat voor de nieuwe samenstelling van de provinciale kabinetten het budget dat 
voorzien was voor 6 kabinetten behouden werd voor de samenstelling van 4 kabinetten. Het minder 

aantal bevoegdheden voor de deputatie wordt dus niet weerspiegeld in een vermindering van dit budget 
omdat bij minder gedeputeerden méér bevoegdheden zouden worden geconcentreerd. Op zijn minst 
merkwaardig te noemen….  Straks gaat u nog zeggen dat er grondgebonden bevoegdheden bij zijn 
gekomen vanuit Vlaanderen. En als dat zo zou zijn : kunnen en mogen we dan nog spreken van een 
afslanking van de provincies….  Het wordt dus ingewikkeld. 
Ik ben benieuwd naar uw nieuwe accenten. 
 
Kurt Ravyts, Fractievoorzitter Vlaams Belang 

N-VA-fractie: 

Vooreerst wenst hij de nieuwe deputatie geluk te wensen met jullie vele werk voor de boeg. Tijdens de 
begrotingsbesprekingen, vorige maand heeft hij enkele aanbevelingen naar voor gebracht voor de 

nieuwe deputatie die toen nog niet gekend was. De heer Kurt Ravyts heeft er blijkbaar mee geopend. Hij 
heeft het gras van zijn voeten weggemaaid. Hij kent de stijl van de heer Ravyts. Het enige wat hem is 
opgevallen dat hij is opgeschoven van een koele minnaar naar een warme minnaar van de provincies. In 
die zin komt hij dan ook graag tussen maar naar politieke kennis had hij wel gedacht dat u ging weten 
dat de N-VA niet in de meerderheid zit. Nochtans ging u betoog enkel over ons. Goed, als men spreekt 
over ons, is het ook goed. In zijn aanbevelingen heeft hij gezegd, nu de bevoegdheden gekend zijn, deze 
lijnen kleuren. Hij bedoelt dat men de afgelopen zes jaar heel wat discussies hebben gehad die eigenlijk 
in het Vlaams parlement thuishoren. Misschien zijn er wel mensen hier die ambitie hebben. Daar worden 
ook de beslissingen genomen niet hier, hoe graag we dit zouden willen. Men moet zich richten tot de 
grondgebonden materies. De lijnen zijn uitgezet, men gaat er verder op toezien dat er geen 
persoonsgebonden taken binnenslopen. Voorbeeld van Beaufort, hij heeft de cijfers van toerisme gezien, 
het trekt heel veel volk, dit hoort inderdaad onder toerisme.  

In zijn aanbevelingen zei hij ook probeer alle uitgaven tegen het licht te houden. Probeer te kijken of de 
uitgaven echt wel nodig zijn of die ten goede komen aan de West-Vlaming. Hij heeft onlangs in de krant 
een advertentie gezien  dat er een nieuwe deputatie is. Dit is misschien onnodig want de mensen hebben 
gaan stemmen. In de toekomst denkt er goed over na als de centen worden uitgegeven. 
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Een derde aanbeveling is toon dat je het meent. Betrek ook de oppositie bij uw besluiten. Ook in de 
oppositie zitten er mensen die goeie ideeën hebben of die kunnen wijzen dat het niet helemaal juist zit. 
In andere provincies heeft men zelfs mensen uit de oppositie voorzitter gemaakt in de commissies. Als 
men op een constructieve manier samen met de oppositie kan werken voor de West-Vlaming. Zoals men 
nu gestart is, kan dit maar ten goede komen voor de volgende zes jaar.  

Kristof Pillaert, Fractievoorzitter N-VA 

sp.a-fractie: 

De heer Simon Bekaert luisterde heel aandachtig naar zijn collega’s. Hij feliciteert de groen-fractie. De 

voorbije legislatuur hadden ze maar één vrouw naar de provincieraad gestuurd. Nu zijn ze erin geslaagd 
om dit recht te trekken. Nu naar de orde van de dag.  

Klimaat en duurzaamheid zijn een speerpunt en leidmotief. Ook voor hen is het essentieel. The proof is 
in the eating of the pudding. Men kan op de volle inzet van zijn fractie rekenen. Ze zullen ook waakzaam 
zijn dat woorden ook omgezet worden in daden bv. CO2 neutrale bedrijventerreinen aanstippen als 
belangrijk voorbeeld hoe we enerzijds onze welvaart. Ze kijken uit naar een goede samenwerking. Een 
goede samenwerking binnen de meerderheid. Als de voorbije zes jaar tekenend zijn voor de toekomst, 
dan laat dit alvast het beste vermoeden. Men zal met de fractie, gedeputeerden, provincieraadsleden 
met plezier, in dezelfde constructieve, productieve, goede sfeer verder werken. Dit biedt hen een kans 
om met dit provinciaal bestuursniveau ook aan de hogere overheden te tonen hoe het wel moet. In 
tegenstelling tot de federale regering kunnen en zullen we met dit provinciale bestuur wel een 
samenhangende ploeg vormen. De hogere overheden tonen niet altijd hoe het wel moet en het niet altijd 

bij het rechte eind hebben. Dit geldt ook voor de Vlaamse regering, onder meer in het dossier inzake de 
afslanking van de provincies. De verevening werd vergeleken door uw voorganger met een holdup en in 
toespraken stipte hij meermaals aan in dit dossier dat Vlaanderen onder een valse vlag vaart. 

Wat zijn de toekomstige plannen van Vlaanderen met de provincie? Men weet dit niet. Het is uitkijken 
naar de toekomstige regering en het toekomstige regeerakkoord. Men heeft alvast de steun van zijn 
fractie, en de gedeputeerde en onze Vlaamse verkozenen om de belangen van de provincie in Brussel te 
verdedigen.  

Men heeft er alle vertrouwen in, dit met evenveel vuur als uw voorganger hiervoor te werken en evenmin 
een blad voor uw mond zal nemen. Men rekent er op dat mevrouw Lahaye- Battheu hetzelfde zal doen 
ten aanzien van haar Vlaamse partijgenoten. In die sfeer wenst hij iedereen allen veel succes. Men zal 
zijn steen bijdragen om op dezelfde manier verder te werken voor de welvaart, de gezondheid en het 
klimaat in de provincie.  

Simon Bekaert, Fractievoorzitter sp.a  

Open vld-fractie: 
Geachte meneer de voorzitter 
Geachte gedeputeerden 
Geachte collega’s 
Sinds 2012 maakt Open Vld deel uit van de meerderheid in de provincie en in die afgelopen zes jaar 
hebben we bewezen dat we een gedegen en betrouwbare coalitiepartner zijn. Het is dan ook met 
bijzonder veel goesting dat we opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen in onze provincie. Er is al 
veel geschreven en gepraat over de hervorming en afslanking van de provincies, maar de uitdagingen 
zijn er niet minder op geworden. In plaats van wat gas terug te nemen moeten we net nu een versnelling 
hoger schakelen om onze prachtige provincie op kruissnelheid te brengen. Sinds 2012 geeft Open Vld 

mee kleur aan het beleid van West-Vlaanderen.  De verfrissende blauwe touch aan het beleid zullen we 
de komende jaren nog nadrukkelijker naar voren brengen, het is onze ambitie om met heel veel goesting 
en gedrevener dan ooit tevoren nog meer richting te geven aan onze gedreven provincie. 
We bouwen verder aan een prachtige provincie waarin het goed is om te leven, om te ondernemen, om 
te beleven. Een provincie waar je graag bent, waar je je thuis voelt. Dit doen we niet vanuit een ivoren 
toren in Boeverbos, maar dit doen we met iedere West-Vlaming, met iedereen die zich thuis voelt in 
West-Vlaanderen. Onze provincie wordt er één van jij en ik, we delen wat ons verbindt maar we zorgen 
ook voor de ruimte om gewoonweg je eigen ding te kunnen doen.  
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Vanuit Open Vld willen we de komende jaren resoluut op enkele thema’s inzetten: 
1. Onze provincie is dé KMO-provincie bij uitstek. We moeten verder blijven investeren in ruimte 

om te ondernemen en te innoveren. Organisaties zoals de POM en INAGRO spelen hier een 
voortrekkersrol op maat van de provincie. Jonge starters willen we alle nodige steun geven, 
maar ook bestaande bedrijven en ondernemingen moeten zuurstof krijgen om verder te groeien.  

2. West-Vlaanderen is een landbouwprovincie van ‘wroeters’, het is maar één van de clichés die 
we vaak horen. Toch mogen we deze historische industrie niet verwaarlozen. Eén van de 
prioriteiten moet ongetwijfeld de waterhuishouding zijn in onze provincie. Het is een oud zeer die 

dringend aangepakt dient te worden. Hierin kan de landbouw een heel belangrijke rol op zich 
nemen. 

3.  
4. In tijden waar grond steeds schaarser wordt moeten we doordacht tewerk gaan inzake 

ruimtelijke ordening met oplossingen op maat. We willen dat een optimaal ruimtelijk 
rendement nagestreefd wordt, waarbij compacter bouwen, verweving of meervoudig 
ruimtegebruik, tijdelijk ruimtegebruik en hergebruik de basisprincipes zijn. Innovatieve ideeën 
moeten daarbij een kans krijgen  zonder dat we bepaalde keuzes opdringen. Kortom, wij staan 
met heel veel goesting, energie en enthousiasme klaar om de komende zes jaar het beste uit 
onze provincie te halen. 

5. Eén van de belangrijkste motors van onze economie is het West-Vlaams toerisme. Een wereld 
in volle verandering waarin we mee moeten. De grote herdenking in de Westhoek is vanaf 2018 

afgelopen. Van de naambekendheid van de streek moeten we werk maken om ook in de 
toekomst bezoekers te blijven lokken. Daarnaast willen we de Kust, het Brugse Ommeland en de 
Leiestrook ook optimaal promoten. We zitten volop in op ‘Provincie Marketing’ om het merk 
West-Vlaanderen nog sterker in de markt te zetten. 

6. Naast dit alles is veiligheid van primordiaal belang om je echt thuis te kunnen voelen in onze 
provincie. Enerzijds willen we verder inzetten op het provinciaal opleidingscentrum voor 
veiligheidsdiensten, het POV in Zedelgem, zodat onze veiligheidsdiensten immer goed opgeleid 
zijn. Daarnaast willen we het nodige lobbywerk doen om andere veiligheidsdiensten in onze 
provincie te garanderen. 

 
Kortom, er ligt heel wat werk op de plank waar we de komende 6 jaar mee aan de slag willen. Vanuit 
Open Vld, namens onze gedeputeerde en de fractie, wil ik besluiten dat we het gewoon gaan doen en 

samen met onze coalitiepartners onze provincie nog mooier, nog slimmer en nog beter gaan maken. 
Anthony Dumarey, Fractievoorzitter Open Vld  

CD&V-fractie: 
West-Vlaanderen ligt onze CD&V-fractie nauw aan het hart. We zijn er zeker van dat een goed provinciaal 
bestuur echt het verschil kan maken. Niet alle uitdagingen kunnen op het niveau van Vlaanderen of van 
de gemeenten worden geregeld en opgelost maar met ons provinciale netwerk van experts kunnen we die 
uitdagingen wél aan.Zelfs met onze typische West-Vlaamse bescheidenheid durven we dan ook grote 
ambities koesteren. 

Met onze CD&V-fractie sluiten we ons dan ook volledig aan bij de ambities van eerste gedeputeerde 
Naeyaert en de voltallige deputatie. 

Laten we de grondgebonden materies aanpakken met een persoonlijke toets. 

Vanuit onze fractie liggen we wakker van vele zaken die in de oplijsting van gedeputeerde Naeyaert 
voorkomen en waar we gretig willen aan meewerken. Inderdaad, we staan te trappelen om er met heel 
veel goeste in te vliegen. 

Klimaat, duurzame economische ontwikkeling, buitengebieden versus platteland, landbouw, 
gebiedsgerichte werking, … allemaal topics die deze nieuwe legislatuur zullen kleuren. 

Ook de zaken waar we met andere bestuurniveau’s de handen in elkaar moeten slaan, gaan we zeker niet 
uit de weg. 

Beste collega’s, 

Wij willen vooral een provincie waar het goed is om te wonen. 

Onze West-Vlamingen verdienen het om te leven in een provincie met een sterk ondernemerschap, een 
zorgzame, solidaire leefomgeving en met zicht op een duurzame toekomst. 
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Wel collega’s, laat ons daar samen aan werken. Samen voor Ons West-Vlaanderen!  

In het verleden zijn de debatten hier in de provincieraad altijd op een constructieve manier verlopen. Als 
nieuwbakken fractieleider hoop ik samen met mijn CD&V-fractie dat dit ook deze legislatuur de teneur 
wordt. 

Laat het niet enkel een warmste week zijn, maar laten we gaan voor de warmste legislatuur. Wij gaan er 
alvast voor en wensen jullie ook fijne dagen.  

Els Kindt, Fractievoorzitter CD&V  

Repliek van de deputatie: 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde: 
Mannen en vrouwen allebei bijzonder interessant. Hij is blij dat wij inderdaad niet, omwille van het feit 
dat we geen vrouw zijn, geen kansen krijgen om het werk dat we doen verder te zetten.  
Zoals Els Kindt, onze vrouwelijke fractieleider zegt, wij zijn de grootste meerderheidsfractie en zeven van 
de tien verkozenen zijn mannen.  Ondanks de samenstelling van de lijst die gelijkwaardig is. Het is de 
kiezer die voor een stuk mensen stuurt en inderdaad dan moeten wij rekening houden met de context 
zoals hij is.  
Hij noteert vooral dat men veel goesting heeft samen om er in te vliegen en dat u ook de doelstellingen 
die we naar voren schuiven onderschrijft en dat u er zoals het u past zal over waken dat we gaan voor 
de doelstellingen en de zaken die we aanhalen. Wat wij doen zal ongetwijfeld niet altijd perfect zijn, 
maar het zal aan u zijn om er ons dan ook op te wijzen dat het niet zo is.  
Aan raadslid Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang: Het debat over de instellingen en de rol van 

de provincies en dat soort zaken is inderdaad heel boeiend, maar wat ik hier heb willen doen is in de 
eerste plaats zeggen dat we de provincie zijn, dat we mooie bevoegdheden hebben en dat we heel veel 
zaken kunnen doen. Ik wil het gewoon praktisch bekijken. We gaan er voor. En dat is het eerste. 
Discussie over de instelling en de rol van de provincie. Ik ben er 200% van overtuigd dat de provincie 
het goedkoopste en meest efficiënte vorm van streekbestuur is. Ten aanzien van 5 provincies kan je 11 
stadsgewesten gaan zetten met telkens een overhead en telkens een bepaalde knowhow die ontwikkeld 
wordt en die niet kan gedeeld worden over verschillende streken. Dat is mijn overtuiging en ten gepaste 
tijde en op de plek waar het nodig is zal het mijn pleidooi zijn om onze rol te verdedigen. Daar wil ik 
200% voor gaan, maar hier wil ik het in eerste instantie altijd hebben over wat we gaan doen en dat zal 
ook de insteek zijn in de manier waarop ik hier het debat wil voeren.  
Aan raadslid Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, die enerzijds zegt u moet zich beperken tot de 
grondgebonden bevoegdheden dat is juist, maar het is nu net weg als je die duurzaamheids-

doelstellingen ziet wat is armoede en werken rond armoede dat is in eerste plaats werken aan economie 
en zorgen dat iedereen de kans krijgt om hun boterham te verdienen. Als men spreekt over armoede 
dan heeft men het eigenlijk over het algemeen over welzijn en persoonsgebonden materie, maar dat is 
eigenlijk net zo goed grondgebonden materie en bij elk van die 17 bevoegdheden ga je ook raakvlakken 
tegenkomen dus wat is persoonsgebonden en wat is grondgebonden. En wij moeten inderdaad die focus 
houden op de grondgebonden materies, maar wij gaan ongetwijfeld ook de persoonsgebonden materies 
tegenkomen als we bezig zijn met domeinen en het ontwikkelen van groene assen. Dan zie je 
tegenwoordig al die studies over hoe belangrijk het is voor uw welzijn om een plek te hebben waar je tot 
rust kan komen en een stuk kan herbronnen. Wij zijn bezig met grondgebonden materies maar wij 
komen de persoonsgebonden materies tegen. De wereld is rond en alles hangt aan elkaar maar wij gaan 
ons in de constructie die bestaat op de grondgebonden materies richten en de oppositie betrekken. Wij 

betrekken de oppositie, in het verleden ook al, bij het beleid. De oppositie is in de dochters in de grote 
organisaties die provinciaal beleid uitvoeren manifest vertegenwoordigd en dat vertaalt zich ook in deze 
provincieraad en het feit dat nagenoeg altijd de beleidsplannen van de dochters van de provincie 
unaniem worden goedgekeurd. In de commissies hebben we heel wat mooie en interessante debatten en 
wordt er eigenlijk voortdurend van gedachten gewisseld over het beleid dat bestaat en het beleid naar de 
toekomst toe. Ik denk dat we op die manier de discussie over wat we willen doen en hoe we het willen 
we daar maximaal de kans geven aan meerderheid en oppositie om hun ding te doen en te zorgen dat 
we leren van elkaar. Want wij zijn niet perfect en we kunnen leren van elke vorm van inbreng in het 
beleid.  
Aan raadslid Simon Bekaert, fractievoorzitter spa, bedankt voor de steun en de goede samenwerking die 
we in het verleden hadden en die we in de toekomst, voor de doelstellingen die we ongetwijfeld ook 
nauw aan het hart liggen zullen hebben.  

Aan raadslid, Anthony Dumarey, fractievoorzitter Open VLD, dezelfde bedanking. We delen dezelfde 
ambities. We hebben er goesting in. We zijn gulzig en dat mag. Ik vind dat leuk, goeste en gulzigheid, 
dat mag. Dat is niet negatief. Je moet eigenlijk veel willen. Ik denk dat wij allemaal samen veel willen 
realiseren.  
Ik bedank ook Els Kindt die korte tijd in de provincieraad is geweest en die dan inderdaad een tijdje er 
uit is geweest, maar die nu met volle goesting in de provincieraad komt en die als vrouwelijke 
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fractieleider van de CD&V getoond heeft nu en in de toekomst zeker ook, dat zij haar mannetje kan 
staan en zorgen dat zij samen met ons toont wat het beleid wil doen voor de toekomst en dat ook mee 
zal verdedigen.  
Dames en heren ik wil het daarbij laten.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Goedkeuren van de samenstelling en de bevoegdheden van de 
raadscommissies 
 

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

Op de banken ligt het amendement die de namen toevoegt betreffende de raadscommissies. 
De voorzitter opent de bespreking. 

Er zijn geen tussenkomsten.  

De voorzitter sluit de bespreking.  
 
 
GEHEIME STEMMING 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 4. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 30 ja-stemmen. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
GEAMENDEERD BESLUIT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 4. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Kindt, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Schotte, Moerman, 
Vanryckeghem, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanbrabant en de heren Bekaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, , 
Ravyts, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE SAMENSTELLING EN DE 

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIES  
 
 
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 de artikelen 39 (oprichting raadscommissies) en 221; 
 

- artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad dat bepaalt dat tenminste twee 
en ten hoogste acht raadscommissies worden opgericht, dat na elke volledige vernieuwing van 
de provincieraad, na de samenstelling van het bureau en na de verkiezing van de deputatie, de 

voorzitter, in overleg met het bureau, een voorstel ter goedkeuring voorlegt aan de 
provincieraad over het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies en 
dat de gedeputeerden zetelen in die raadscommissies waarvan hun bevoegdheden 
overeenstemmen met deze bedoeld in artikel 55 van het provinciedecreet; 
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- de installatievergadering van de nieuwe provincieraad op 6 december 2018, waarin het bureau 
werd samengesteld, de deputatie werd verkozen en het aantal raadscommissies werd 
vastgesteld;  
 

- de vergadering van het bureau van 7 december 2018 waarin de bevoegdheden van deze 
commissies werden bepaald en waarin een regeling werd overeengekomen omtrent de 
evenredige verdeling over de fracties waaruit de provincieraad is samengesteld;  
 

- artikel 221 van het provinciedecreet dat bepaalt de de provincieraad of een 
provincieraadscommissie waakt over de afstemming van het beleid van de verzelfstandigde 
agentschappen van de provincie op het provinciaal beleid; 
 

- de vergadering van het bureau van 7 december 2018, waarin werd overeengekomen dat deze 
taak zou worden vervuld door de eerste commissie; 
 

- de zes fracties uit de provincieraad hebben een akte van voordracht ingediend, ondertekend 
door een meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaten-commissieleden deel van 
uitmaken; 
 

- de raadscommissies hebben reeds vergaderd op 13 december 2018 om de punten van de 

agenda van de provincieraad van 20 december 2012 te bespreken. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Voor de legislatuur 2018-2024 worden vier raadscommissies opgericht met volgende bevoegdheden en 
volgende samenstelling op basis van de akten van voordracht ingediend door de fracties uit de 
provincieraad. 
 
1ste commissie: bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en visserij, integraal 
waterbeleid, omgevingsvergunningen, erediensten en niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen 

 

Functie 

 

Naam Fractie 

Lid-gedeputeerde Bart Naeyaert CD&V 

Lid Rik Soens CD&V 

Lid Claude Croes CD&V 

Lid Christof Dejaegher CD&V 

Lid Els Kindt CD&V 

Lid Wim Aernoudt N-VA 

Lid Kristof Pillaert N-VA 

Lid Luc Coupillie N-VA 

Lid Johan De Poorter N-VA 

Lid Piet Vandermersch Open vld 

Lid Patrick De Klerck Open vld 

Lid Anthony Dumarey Open vld 

Lid Justine Hollevoet sp.a 

Lid Bieke Moerman sp.a 

Lid Kurt Ravyts Vlaams Belang 

Lid Martine Vanbrabant Vlaams Belang 

Lid Dominiek Sneppe Vlaams Belang 

Lid Gerda Schotte Groen 

Lid Maarten Tavernier Groen 
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2de commissie: economie, woonbeleid, ondersteuning hoger onderwijs, externe relaties en 

noord-zuid-beleid, algemene financiering en budget, beleidsondersteunende dataverzameling, 

streekontwikkeling 

 

Functie 

 

Naam Fractie 

Lid-gedeputeerde Jean de Béthune CD&V 

Lid Lies Laridon CD&V 

Lid Hilde Decleer CD&V 

Lid Rik Soens CD&V 

Lid Ruben Strobbe CD&V 

Lid   Sigrid Vandenbulcke N-VA 

Lid Jan Van Meirhaeghe N-VA 

Lid Wim Aernoudt N-VA 

Lid Luc Coupillie N-VA 

Lid Martine Vanryckeghem Open vld 

Lid Anthony Dumarey Open vld 

Lid Simon Bekaert sp.a 

Lid Tom Willems sp.a 

Lid Wouter Vermeersch Vlaams Belang 

Lid Immanuel De Reuse Vlaams Belang 

Lid Maarten Tavernier Groen 

Lid Veerle Dejaeghere Groen 

 

3de commissie: toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en –

initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en ondersteunende dienstverlening, 

personeel 

 

Functie 

 

Naam Fractie 

Lid-gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu Open vld 

Lid Luc Vannieuwenhuyze CD&V 

Lid Claude Croes CD&V 

Lid Christof Dejaegher CD&V 

Lid Hilde Decleer CD&V 

Lid Ruben Strobbe CD&V 

Lid Sigrid Vandenbulcke N-VA 

Lid Isabelle Vandenbrande N-VA 

Lid Kristof Pillaert N-VA 

Lid Patrick De Klerck Open vld 

Lid Martine Vanryckeghem Open vld 

Lid Simon Bekaert sp.a 

Lid Tom Willems sp.a 

Lid Immanuel De Reuse  Vlaams Belang 

Lid Wouter Vermeersch Vlaams Belang 

Lid Kurt Ravyts Vlaams Belang 

Lid Gerda Schotte  Groen 

Lid Herman Lodewyckx Groen 

 
4de commissie: milieu, natuur en landschap, informatietechnologie, mobiliteit, landinrichting 

 

Functie 

 

Naam Fractie 

Lid-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe sp.a 

Lid Lies Laridon CD&V 

Lid Luc Vannieuwenhuyze CD&V 
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Lid Hilde Decleer CD&V 

Lid Ruben Strobbe CD&V 

Lid Els Kindt CD&V 

Lid Jan Van Meirhaeghe N-VA 

Lid Isabelle Vandenbrande N-VA 

Lid Johan De Poorter N-VA 

Lid Piet Vandermersch Open vld 

Lid Anthony Dumarey Open vld 

Lid Justine Hollevoet sp.a 

Lid Bieke Moerman sp.a 

Lid Simon Bekaert sp.a 

Lid Martine Vanbrabant Vlaams Belang 

Lid Dominiek Sneppe Vlaams Belang 

Lid Herman Lodewyckx Groen 

Lid Veerle Dejaeghere Groen 

 
Artikel 2: 
 
De raadscommissie die bevoegd is voor bestuurlijke organisatie vervult ook de volgende opdrachten: het 
onderzoek van de aangelegenheden die de raad of zijn voorzit(s)ter voor onderzoek naar deze commissie 
heeft verwezen. De commissie die bevoegd is voor bestuurlijke organisatie waakt over de afstemming 
van het provinciaal beleid op het beleid van de verzelfstandigde agentschappen van de provincie. 
 
Artikel 3: 
 
Dit besluit treedt in werking op 7 december 2018. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Brugge – Noorweegse Kaai – Damse Vaart – aanleg van 
fiets-straat en wandelvoorzieningen langs de Noorweegse Kaai/Fortbekeweg – 1e fase 
 

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

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Kindt, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Schotte, Moerman, 
Vanryckeghem, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanbrabant en de heren Bekaert, Coupillie, Croes,  

de Bethune, De Klerck, De Reuse, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Sneppe, 
Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vermeersch en Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
BRUGGE – NOORWEEGSE KAAI – DAMSE VAART – AANLEG VAN FIETS-STRAAT EN 
WANDELVOORZIENINGEN LANGS DE NOORWEEGSE KAAI/FORTBEKEWEG – 1E FASE 
 

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: 2018170162 Aanbieden en uitbouwen van het 

provinciedomein Damse Vaart 
- De opdracht van werken: aanleg van fiets-straat en wandelvoorzieningen langs de Noorweegse 

Kaai/Fortbekeweg 1e fase 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 329.480 euro excl. BTW volledige 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 een fiets-straat en wandelvoorzieningen 
langs de Noorweegse Kaai/Fortbekeweg 1e fase te Brugge met raming ten bedrage van 329.480 euro 
excl. BTW volledig ten laste van de Provincie wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

 
*** 

 
Agendapunt 6 Goedkeuren van de contractsvoorwaarden voor de renovatie van de 
hoogspanningscabine in het provinciaal domein Raversyde 
 

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

De voorzitter stelt vast dat de ganse deputatie bijna verdwenen is.  Enkel de gedeputeerde Naeyaert is 
er nog. 
 

 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Kindt, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Schotte, Moerman, 
Vanryckeghem, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Bekaert, Coupillie, Croes,  

de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanmeirhaeghe, Vermeersch en 
Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE CONTRACTS-VOORWAARDEN 
VOOR HET RENOVATIE VAN DE HOOGSPANNINGSCABINES IN HET PD RAVERSYDE 
 
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) 
- het besluit van de provincieraad dd. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van 
bevoegdheden, inzonderheid artikel 2 

- Actieplan dienst gebouwen  2018170030 aanbieden en exploiteren van het Provinciedomein 
Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 30§3 en meer bepaald de 
in-house contractvorming dat toelaat overheidsopdrachten te plaatsen die vallen buiten het 
toepassingsgebied van de wet inzake overheidsopdrachten indien voldaan is aan specifieke 

voorwaarden van toezicht,  grootte van activiteiten en ontberen van directe participatie van privé-
kapitaal in hoofde van Imewo te Melle, opdrachthoudende vereniging als contractspartij bij de 
overeenkomst 

- de Provincie West-Vlaanderen als vennoot van Imewo tot uiterlijk 31 december 2018 
- het feit dat de genoemde voorwaarden zijn vervuld in hoofde van Imewo waarvan de Provincie West-

Vlaanderen naast lokale besturen lid is en het toezicht op deze opdrachthoudende vereniging wordt 
uitgeoefend door het collectief van leden, zij haar werkzaamheden voor het merendeel uitoefent ten 
behoeve van haar leden en de afwezigheid van directe participatie van privé-kapitaal 

- de contractsvoorwaarden voor de renovatie van de hoogspanningscabines in het provinciaal domein 
Raversyde te Oostende inhoudende handelwijze overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving, 
projectomschrijving en raming 

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 

Enig artikel : 
 
De contractsvoorwaarden voor de renovatie van de hoogspanningscabines in het provinciaal domein 
Raversyde te Oostende worden goedgekeurd. 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze  betreffende de opdracht van 
levering voor de aankoop van topografische meettoestellen voor de meetploeg van de dienst 
Contracten Overheidsopdrachten en Patrimonium (provinciehuis Boeverbos) 

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

De voorzitter opent de bespreking.  

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Kindt, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Schotte, Moerman, 
Vanbrabant, Vanryckeghem, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Bekaert, Coupillie, Croes,  

de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanmeirhaeghe, Vermeersch en 
Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING VOOR DE AANKOOP VAN 
TOPOGRAFISCHE MEETTOESTELLEN VOOR DE MEETPLOEG VAN DE DIENST COOP - PH 
BOEVERBOS 
 
 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd.17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1, 1°a 
- Actieplan dienst accommodatie 201917008 Aanbieden van administratief-juridische en 

procesgerichte dienstverlening en advies - Actie 2019170290 
- Het bestek betreffende de opdracht van levering voor de aankoop van topografische meettoestellen 

voor de meetploeg van de dienst COOP - PH Boeverbos met de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als gunningswijze met een raming 123.966,94 € excl. btw of 150.000  

€ incl. btw 
- het daartoe opgemaakte bestek  
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Enig artikel : 
 
Het  bestek betreffende de opdracht van levering voor de aankoop van topografische meettoestellen voor 
de meetploeg van de dienst COOP - PH Boeverbos met de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als gunningswijze met een raming van 123.966,94 € excl. btw of  150.000 
€  incl. btw, wordt goedgekeurd. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
werken: bouwen van een onbemand infopunt lot 2 : bovenbouw in het Provinciedomein De 
Palingbeek 
 

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

De voorzitter opent de bespreking.  

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, merkt op dat het heel moeilijk is tussen te komen bij 
agendapunten als de gedeputeerden niet aanwezig zijn. Hij wou dit gewoon even meegeven. De 
voorzitter deelt mee dat hij daar net dezelfde opmerking gaf.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, wil zich aansluiten. Hij heeft een mooi zicht vanuit 
mijn nieuwe stoel. Het is een zeer ongepaste manier van werken van onze gesubsidieerde partner , de 
audio visuele media. Dat gaat gewoon niet. Hij betreurt dat. Misschien iets voor de bespreking in het 
bureau.  

De voorzitter deelt mee dat men gelijk heeft, men is de andere gedeputeerden gaan halen zodat men 
alle vragen kan beantwoorden. 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee ter verzachtende omstandigheden dat het allemaal 
agendapuntjes zijn van de eerste commissie maar inderdaad de druk van de pers is altijd hoog.  



ZITTINGSVERSLAG EN NOTULEN PROVINCIERAAD 20/12/2018 

 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat de achtergrond bij dit agendapunt er 
natuurlijk de functie van het toekenningsplan is over de Palingbeek. Dat is al van juni 2014. Men is nu 
vier jaar en een half verder…  op het gevaar af dat de heer Pillaert zegt dat hij nooit zal tussenkomen op 
eigenlijke agendapunten. Intussen dus al een tussenkomst. Hij beweert 18 jaar niets anders gedaan te 
hebben. Dit ter zijde. Hij heeft een olifantengeheugen.  

Vier jaar en een half voor dit agendapunt, een onbemand infopunt. Provinciale domeinen zijn 
uithangborden voor het grote publiek van dit provinciebestuur. Collega Aernoudt heeft ook nog over de 
wandelpaden initiatieven ontwikkeld. Hij weet dat er een aantal realisaties bezig zijn. Hij weet ook dat er 

eind vorig jaar geen inschrijvers waren om het onbemand infopunt te realiseren. Zolang later lezen in 
een toelichting dat wat infopunten betreft het voor de bezoeker van de Palingbeek ongemakkelijk is. Hij 
vindt dit rijkelijk laat. 

We zullen dit met enthousiasme goedkeuren omdat het nodig is en een optimalisering is voor de 
bezoeker. Je zal het vaak nog van hem horen dat het veel te traag gaat.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, merkt op dat hetzelfde punt gemaakt is in de commissie. Men 
heeft beloofd dat het masterplan zal worden toegelicht in een commissie van collega Jurgen 
Vanlerberghe. Hij heeft ook toegezegd dat dit in de eerste commissie bij de volgende investeringen zou 
gebeuren. Het is niet zo dat er nog niets van het masterplan is gerealiseerd. U heeft dit ook gehoord op 
de commissie. Er zijn al heel wat zaken gerealiseerd. Door het feit dat men geen goeie aanbestedingen 
kregen om dit onthaalpunt te realiseren en voor het beeldjesproject is het inderdaad verschoven.  

De gedeputeerde vindt het de taak als oppositie om te zeggen dat we altijd te traag gaan. Een 

masterplan realiseren is niet in één keer afgewerkt, een beetje te vergelijken met het fietsnetwerk. Toch 
hebben we tijd nodig om dit te realiseren.  
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Kindt, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Schotte, Moerman, 

Vanbrabant, Vanryckeghem, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Bekaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanmeirhaeghe, Vermeersch en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE GOEDKEURING VAN HET BESTEK, DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING ) VAN DE OPDRACHT VOOR WERKEN :  BOUWEN VAN EEN ONBEMAND 
INFOPUNT LOT 2 : BOVENBOUW IN HET PROVINCIAAL DOMEIN 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 dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 57§3  (voeren van de gunningsprocedure, de gunning) 
- het besluit van de provincieraad d.d. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van 
bevoegdheden, inzonderheid artikel 2 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41 
- actieplan : 2019170025 : aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het Provinciedomein De 

Palingbeek en Kemmelberg  

- het bestek, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als 
gunningswijze en het publicatiebericht voor de opdracht voor werken : bouwen van een onbemand 
infopunt lot 2 : bovenbouw in het Provinciaal Domein De Palingbeek 

- het voorstel van gedeputeerde Naeyaert 
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- na beraadslaging  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht voor werken: bouwen van een onbemand infopunt lot 2 : bovenbouw in het 
Provinciaal Domein De Palingbeek met raming ten bedrage van  

€ 159.595 incl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van 
waterleiding op het domein van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 

 

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

De voorzitter opent de bespreking. 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De voorzitter sluit de bespreking.  
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Decleer, Dejaeghere, Kindt, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Schotte, Moerman, 
Vanbrabant, Vanryckeghem, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Bekaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanmeirhaeghe, Vermeersch en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN WATERLEIDING OP HET DOMEIN VAN HET 
PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT TE KORTRIJK  

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- het voornemen van de UGent tot het bouwen van een onderzoekcentrum Veg-i-Tec op gronden in de 
nabijheid van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek inzake waterbehandeling in de voedingsindustrie; 

- het feit dat de UGent nood heeft aan water om het onderzoek mogelijk te maken en zij dit o.a. wenst 

te capteren uit de Leie; dat hiertoe een waterleiding zal dienen gerealiseerd tussen de Leie en het 
onderzoekcentrum en het beoogde tracé loopt over een perceel grond, eigendom van de Provincie, 
dat deel uitmaakt van het P.T.I.; 
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- de vraag van de UGent om een erfdienstbaarheid te mogen vestigen op de eigendom van de 
Provincie, kadastraal gekend onder Kortrijk, 1ste Afdeling, Sectie E, perceel nr. 373S, voor de aanleg 
van een waterleiding; 

- het ontwerp van overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid van waterleiding; 
- het plan met aanduiding van de erfdienstbaarheidzone; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een kosteloze erfdienstbaarheid van 
waterleiding op het perceel kadastraal gekend onder Kortrijk, 1ste Afdeling, Sectie E, perceel nr. 373S, 
voor de gehele bestaansduur van de leiding en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp 
van overeenkomst. 
 
Art. 2 : 
De erfdienstbaarheid wordt toegestaan om reden van openbaar nut, meer bepaald ter ondersteuning van 
het wetenschappelijk onderzoek inzake waterbehandeling in de voedingsindustrie door de UGent. 
 
Art. 3 : 

Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 beschreven onroerend goed. 

 

Art. 4 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
*** 

 
Agendapunt 10 Advies geven over de tweede begrotingswijziging 2018 van Instelling 
Morele Dienstverlening West-Vlaanderen 
 

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

De voorzitter opent de bespreking.  
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 8 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Vandenbrande, Vandenbulcke 
en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, 
Dumarey, Naeyaert, Pillaert, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanmeirhaeghe en Willems. 
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 

de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Dejaeghere, Schotte en Vanbrabant en de heren De Reuse, Lodewyckx, Sneppe, Tavernier en 
Vermeersch. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES AAN DE TWEEDE 
BEGROTINGSWIJZIGING 2018 VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING VAN WEST-
VLAANDEREN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 
deputatie); 

- de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 
materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen; 

- het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van 
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele Dienstverlening; 

- dat de begrotingswijziging van de Instelling Morele Dienstverlening conform artikel 14 van het koninklijk 
besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding voor advies aan 
de provincieraad moet worden voorgelegd; 

- dat de tweede begrotingswijziging 2018 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Instelling 
Morele Dienstverlening - West-Vlaanderen op 16 oktober 2018; 

- dat de tweede begrotingswijziging een toelichting per post bevat (zie bijlagen); 
- dat in de buitengewone begroting een tekort van 9.100,00 euro werd berekend op de begrotingspost 

27001 ‘Investeringen in oprichting’, wat het gevolg is van verhoogde kosten voor architect, notaris en 
intercalaire intresten;  

- dat een verschuiving wordt voorgesteld van de begrotingspost 406 (meubilair en materieel) naar 
begrotingspost 405 (bouwwerken) van 9.100,00 euro, zodat het geraamde resultaat zoals bepaald in 
de begrotingswijziging 1/2018 hierdoor ongewijzigd blijft;  

- Het voorstel van de deputatie; 
  
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft een gunstig advies aan de tweede begrotingswijziging van 2018 ingediend door 
de Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen, zoals besproken en goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening, in vergadering van 16 oktober 2018. 
 
De bedragen zijn:  
 

BEGROTING 2018 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

GEWONE DIENST (niet  

gewijzigd) 

   

BUITENGEWONE DIENST 1.837.074,34 € 1.780.077,00 € 56.997,34 € 

 
 
Artikel 2:  
Een afschrift van deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening 
van West-Vlaanderen, de Centrale Vrijzinnige Raad en aan de Minister van Justitie.  
 
 
Artikel 3:  
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan 
door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat 

de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend. 
 

*** 
 

De voorzitter sluit de vergadering om  16u45.  
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

___________________ 


